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Forkortelser og forklaringer
A. Ampere, enhet for elektrisk strøm eller strømstyrke
BIKS. Borg Havn IKS
CO2. Karbondioksid er en klimagass
CO2-ekvivalenter. Enhet for klimagassutslipp
Dekar. Enhet for måling av areal (1 daa = 1000 m2)
EPD. Enviromental Product Declaration - miljødeklaresjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele

livssyklusen.
GHG Protocol. Rapportering av utslippsdata - Greenhouse Gas (GHG) Protocol: Scope 1: Dette nivået omfatter

direkte utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av selskapet, herunder egne biler, kjøretøy, eller fra prosess,
transport av avsatte. Scope 2: Dette nivået omfatter utslipp knyttet til innkjøpt energi, hovedsakelig elektrisitet
eller fjernvarme. Scope 3: Utslippene er et resultat av selskapets aktiviteter, men slippes ut fra kilder som ikke
kontrolleres av selskapet. Eksempler er ansattes reiser til og fra jobb, utslipp fra underleverandører, sluttkunders
bruk av bedriftens solgte varer og tjenester og avfallshåndtering.
GWh. Gigawattime
Hz. Hertz - enhet for frekvens
IBA. Important Bird and Biodiversity Areas
kV. Kilovolt
kWh. Kilowattime
LCA. Life-Cycle Assessment-Livsløpsanalyse
LCOE. Levelized cost of energy
LNG. Flytende naturgass gjort flytende ved nedkjøling
MW. Megawatt
NVE. Norges vassdrags- og energidirektorat
Ramsar-områdene. Vernet våtmarsksområde i henhold til Ramsar-konvensjonen
SF6. SF6-gass er en usynlig, luktfri og ugiftig drivhusgass
SSB. Statistisk sentralbyrå
V. Volt, enhet som beskriver verdien av elektrisk spenning
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1. Sammendrag
Borg Havn IKS (BIKS) har over lengre tid vurdert flere tiltak knyttet til energibruk- og produksjon. Målet er å bli en
utslippsfri havn, der vi skal bli selvforsynt med energi og delta aktivt i utvikling av nye energi- og miljøløsninger i
havneområdet. Norge har unike forutsetninger for fornybar energi, og gode vindressurser. Utbygging av vindkraft
har imidlertid den seneste tiden møtt stor motstand i befolkningen, fordi utbygging av vindkraft fører til store
inngrep i urørt natur. Med bakgrunn i dette ønsket Borg Havn å undersøke hvorvidt småskala vindkraft kan
etableres i symbiose med eksisterende industri og havnevirksomhet. I slike områder, der industrien har sitt
fotfeste, vil problematikk knyttet til støy, inngrep i naturen og visuell forurensing diskuteres og evalueres med helt
andre forutsetninger.
Utredningen er støttet fra Enova. Tilskudd er gitt gjennom Enova-programmet «Konseptutredning for innovative
energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem».
Det er gjennomført en konseptutredning som belyser fordeler og ulemper med småskala vindkraft ved å vurdere
lovverk, forskrifter og myndighetskrav samt lokale forhold. Analysen av potensielle strømkunder på Øra
industriområde viser at det forbrukes i sum om lag 160 GWh med elektrisk energi i året. De største forbrukerne av
elektrisitet er prosessindustrien med bedriftene Denofa, Kronos Titan og Unger som alene forbruker 120 GWh årlig.
Ergo er kundegrunnlaget utenfor BIKS stort. Det vil imidlertid være regulatorisk krevende i henhold til energiloven
(med tilhørende forskrifter) å selge strøm til disse kundene uten å måtte gå om nettselskapet, og dermed utløse
nettleie og avgifter som gjør økonomien krevende.
Utredningens anbefalte konsept er en vindmølle på 850 kW som gir en årlig produksjon på cirka 1,5 GWh. Dette
utgjør en svinnende liten andel i forhold til det totale elektrisitetsforbruket på Øra. Per i dag vil det altså ikke være
økonomi i å selge strømmen til andre, men estimert energiproduksjon vil kunne dekke hele dagens energiforbruk i
Borg Havn.
Etablering av vindmøller på Øra vil ha særlig betydning og potensielt høyt konsekvensnivå for naturmangfold (fugl)
og støy knyttet til enkelte bo- og rekreasjonsområder. For landskap og friluftsliv anses konfliktpotensialet for å
være begrenset. For kulturminner anses konfliktpotensialet noe høyere. Dette knytter seg til Gamlebyen i
Fredrikstad, Kongsten fort og Byenes marker, som har nasjonal verdi. Det vurderes som positivt at tiltaket ikke
benytter jomfruelig områder, men allerede ligger i et etablert industriområdet. Dessuten vil vindmøller bidra til å
redusere klimagassutslippene, og være et ledd i å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.
Det konkluderes med at det er svært liten sannsynlighet for iskast fra en eventuell turbin på Borg Havn, når en
også legger til grunn teknologi som finnes for å hindre isdannelse på vindturbinblader. Når det gjelder
sikkerhetsvurderinger og sikkerhetssoner utover detteforeligger ikke spesifikke forhold eller begrensninger for
vindturbiner per nå. Krav om risikoanalyse og tiltaksplan vil normalt komme på et senere tidspunkt, ved regulering
og gjennomføring av tiltak.
Livsløpsanalysen har beregnet klimagassutslippet knyttet til produksjon av energi fra vindturbinen til 10,2 g/kWh.
Som det fremgår av resultatene er prosessering av materialer til infrastrukturen den viktigste kilden til
klimagassutslipp, mens transport av komponentene fra produksjonssted til Øra utgjør en svært liten andel. Borg
Havn vil ved oppføring av en vindturbin på Øra kunne spare omtrent 36 gram klimagassutslipp per kWh som
brukes og kjøpes fra nettet hvis norsk forbruksmiks fra 2019 legges til grunn. Sammenliknet med norsk
varedeklarasjon for elektrisitet fra NVE vil besparelsen være i underkant av 385 gram CO2-ekv per kWh (2019-tall).
Dette tilsvarer en reduksjon på henholdsvis 55,2 og 594,5 tonn CO2-ekvivalenter per år for Borg Havns
elektrisitetsforbruk, og er en vesentlig forbedring av selskapets klimaprofil. Utslippskuttet tilsvarer det årlige CO2utslippet fra omtrent 30 og 325 personbiler. På den annen side har lokaliseringen på Øra industriområde
utfordringer knyttet til nærhet til et internasjonalt vernet våtmarksreservat (Ramsar-område). Her finnes mange
fuglearter i store antall året gjennom. Sårbare arter som fiskeørn, vandrefalk og havørn, flere vadefuglarter med

Rapport

Side 4 av 96

mer. Som i alle vindkraftprosjekter vil støy kunne være en utfordring, og virke forstyrrende både for de som har
sitt daglige virke på Øra og de som bor i nærområdet. I videre arbeid blir det viktig å kartlegges omfanget av støy
sammenliknet med, og i kombinasjon med den støy som allerede forekommer i industriområdet.
Ifølge Kartverket er det nå 168,52 kvadratkilometer med industriområder i Norge. Industrien kjøper i sum inn 21
426 GWh til 50 øre/kWh om man tar ut metallindustrien/smelteverkene (kilde SSB). Dette er energikostnader som
konseptet med småskala vindkraft i industriområder kan konkurrere med, spesielt når man tar med den store
reduksjonen i CO2-utslipp dette konseptet i tillegg gir. Produksjonsprofilen til en vindmølle passer godt til
forbruksprofilen for de fleste virksomheter. Det konkluderes derfor med at markedspotensialet i Norge kan være
stort, spesielt om det muliggjøres uten for store investeringer for industrien med referanse til energieier rollen.
Konseptutredningen konkluderer med at det er muligheter for etablering av vindkraft i området, og at det ligger
økonomiske gevinster for Borg Havn ved etablering av vindkraft på egen eiendom på Øra. En kan spare et sted
mellom 15 og 20 øre per kilowatt timer man produserer, noen som gir en årlig besparelse på inntil 250.000 kr med
dagens strømpris. Når man tar i betraktning at dagens strømpriser er lave så forventes det at gevinsten blir enda
større ved høyere strømpriser i fremtiden.
Etablering av vindkraft anses som en av flere muligheter for Borg Havn til å nå målet om å bli selvforsynt med
energi og klimanøytral. Men utredningen viser også at det er utfordringer med hensyn til videre
reguleringsplanarbeid: støy, iskast, sikkerhetssoner, fuglelivet med mer. Før det konkluderes på om prosjektet lar
seg gjennomføre kreves flere kartlegginger og reguleringsplanarbeid. Borg Havn ønsker å videreføre arbeidet med
å kartlegge omfanget av omtalte utfordringer før man tar stilling til om en eventuell investering gjennomføres. Det
har per i dag ikke tatt stilling til når nødvendige kartlegginger og oppstart av reguleringsplanarbeidet starter.
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2. Søker
Borg Havn IKS (BIKS) er et interkommunalt selskap (IKS) eid av tre kommuner: Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler.
Selskapet har til oppgave å ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som kommunene er pålagt
gjennom havne- og farvannsloven. Selskapets virksomhet har et allmennyttig formål av ikke-økonomisk karakter.
Havnas hovedterminal ligger på Øra, fire km fra Fredrikstad sentrum, og har en sentral beliggenhet i forhold til
både Fredrikstad og Sarpsborg. Borg Havn jobber med tradisjonell havnevirksomhet og tilrettelegger for
logistikkvirksomhet og et bredt utvalg av varer for lasting og lossing til sjøtransport og innlandsdistribusjon.
Per i dag er det 24 ansatte i Borg Havn og årsomsetningen (konsern) i 2019 var på 127,3 MNOK. Borg Havn drifter
under næringskoden 52.221 Drift av havne- og kaianlegg.
Borg Havn har de seneste årene hatt stadig økt fokus på bærekraftig utvikling, og jobber målrettet for å redusere
sine forurensende utslipp og sin negative belastning på miljøet. Følgende visjon er beskrevet i havnas strategi: «En
smart havn med bærekraftige løsninger». I dette ligger målsettinger om å bli CO2-nøytral innen 2030, bli
selvforsynt med energi og å delta aktivt i utvikling av nye energi- og klimaløsninger i havneområdet. Havnens
visjon og målsettinger følges opp gjennom havnens «Smart Borg Havn-program» der konkrete
innovasjonsprosjekter initieres og gjennomføres. Vindkraft kan være en svært aktuell løsning for å redusere utslipp
og øke andelen av lokalprodusert fornybar energi i havneområdet, og er derfor pekt på som et satsningsområde i
«Smart Borg Havn-programmet».
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3. Prosjekt
3.1. Beskrivelse av planlagt hovedprosjekt
Norge har unike forutsetninger for fornybar energi, og gode vindressurser. Utbygging av vindkraft har imidlertid
den seneste tiden møtt stor motstand i befolkningen, fordi utbygging av vindkraft fører til store inngrep i urørt
natur. Med bakgrunn i dette ønsker Borg Havn å fokusere på, og belyse hvorvidt vindkraft kan etableres i symbiose
med eksisterende industri og havnevirksomhet. I slike områder, der industrien har sitt fotfeste, vil problematikk
knyttet til støy, inngrep i naturen og visuell forurensing diskuteres og evalueres med helt andre forutsetninger.
Videre ser vi at lokal grønn strømproduksjon kan åpne muligheter for lokale energimarkeder og økt bruk av
fornybar energi. I samspill med energilagre kan også vindkraften bidra til å redusere effekttopper i områder med
energiintensiv industri.
Målsettingen i hovedprosjektet er å bygge en eller flere småskala vindturbiner som kan produsere lokal grønn
energi, og som i hovedsak kan benyttes av industrien på Øra. I utgangspunktet er det tenkt å bygge vindturbin(er)
med kommersiell teknologi, men dersom nyere og innovativ teknologi viser seg hensiktsmessig vil dette også
undersøkes. Vindturbinen(er) skal som et utgangspunkt plasseres på Borg Havn sin eiendom på Øra. Det er gjort
beregninger som viser at det er gode vindressurser her. Det er satt som foreløpig mål at vindkraft skal være
etablert på Øra i løpet av en tre-års periode. Denne konseptutredningen vil imidlertid gi føringer på hvorvidt det vil
være realistisk å bygge vindkraft i et etablert industriområde, med nærhet til bysenter og etablert
naturvernområde.
3.2. Beskrivelse av omsøkt konseptutredningsprosjekt
Borg Havn ønsker i denne konseptutredningen å utrede hvorvidt etablering av småskala vindkraftanlegg i
industrielle miljø kan gi samfunnsøkonomisk nytte, og hvilke spesielle hensyn som skal ivaretas i det videre
planarbeidet og det konkrete utbyggingsprosjektet. Konseptutredningen skal gi svar på følgende:
•

Fordeler og ulemper med vindkraft i industrielle miljø, sammenliknet med vindkraft i andre typer
områder

•

Hvilke forretningsmessige muligheter som finnes for samspill mellom industriaktører, og produksjon,
distribusjon og salg av grønn energi

•

Hvilke planprosesser som skal gjennomføres for etablering av vindkraft

•

Hvilke typer vindturbiner som er aktuelle for utbygging på Borg Havn (ønske om selvforsyning - 2
GWh)

Havna ønsker i denne utredningen å se på en konkret case med etablering av vindturbiner på havnens egen
eiendom, men utredningen skal også gi grunnlag for å vurdere tilsvarende utbygginger på andre områder med
industriell karakter.
3.3. Hva er konvensjonell/standard teknologi for et slikt prosjekt?
For prosjekter i dette segmentet er det aktuelt å utnytte stedegne naturressurser, tilpasset spesifikt energiforbruk.
Borg Havn har et årlig kraftforbruk på Øra på om lag 1,15 GWh, og det er lokalisert i et kystnært område med
gode sol- og vindressurser. Vindenergi er dog en langt mer stabil energikilde over året og mer tilpasset
forbruksprofilen i Norge, sammenliknet med solenergi. Dette fordi det ofte blåser mer om vinteren når også
forbruket er høyest, mens solenergi derimot leverer best om sommeren. Standard teknologi for dette prosjektet er
tradisjonelle horisontalakslade vindturbiner med tre blader.
En tommelfingerregel for kostnader ved anskaffelse av nye turbiner er 1 000 000 €/MW. Disse kan naturligvis også
kjøpes brukt til varierende bruktpriser avhengig av bruksgrad. Kostnader for frakt og demontering vil da også
måtte inkluderes i regnestykket.
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3.4. Forventet energiresultat
I påvente av konkrete vindmålinger, har en antakelse om 1 875 brukstimer blitt anvendt i estimatene for årlig
produksjon fra turbinløsningene. Dette betyr at turbinen produserer en årlig energimengde som tilsvarer full effekt
i 1 875 av årets 8 760 timer, eller en kapasitetsfaktor på 21,4 %. Dette tilsvarer 1,5 GWh for den største og 0,94
GWh for den minste turbinen.
Mer nøyaktige og presise estimater for kraftproduksjon fra de ulike løsningene vil være aktuelt å utføre med
vinddata fra fysiske vindmålinger ved Borg Havn.
3.5. Samarbeidspartner
Borg Havn har satt sammen en prosjektgruppe med selskaper og personer som har bred erfaring og kompetanse
innenfor de oppgaver og tema som skal løses og utredes i konseptet. Partnere er beskrevet under, og samarbeidet
er kontraktsfestet gjennom en samarbeidsavtale.
Østfold Energi AS
Østfold Energi er etablert for å produsere og utvikle mer fornybar energi til en verden som trenger det, samt å
skape langsiktig verdi for sine eiere og lokalsamfunn som selskapet er engasjert i. De tar mål av seg å bli et
ledende kompetansemiljø innen fornybar energi, og bidra til en bærekraftig fremtid. Alt selskapet gjør skal
kjennetegnes av verdiene trygg, åpen og modig.
Østfold Energi er en produsent og utvikler av fornybar energi innen vann, vind og varme med 55 ansatte. I dag
står selskapet for produksjon av 1,7 % av Norges fornybare energi, og 94 % av denne energiproduksjon er
vannkraft som selges i euro på Nord Pool. I tillegg har Østfold Energi bygget opp sterke prosjektutviklingsmiljø i
sine deleide selskap Zephyr (Vind) og NGK Utbygging (liten vannkraft) og en fjernvarmevirksomhet sentralt i
Østfold. I 2018 omsatte de for 708 MNOK, hvor 436 gikk tilbake til samfunnet i form av utbytte, skatter og avgifter.
Selskapet er eid av Viken fylkeskommune og alle kommunene i Østfold, samt Aurskog Høland kommune.
Selskapets ambisjoner knyttet til forretningsutvikling og innovasjon er store. Innen 2025 skal selskapet ha utviklet
over 100 MNOK i ny omsetning relatert til det grønne skiftet og fornybar energi. Østfold Energi ser på utvikling av
nye forretningsmodeller knyttet til lokal energiproduksjon, -lagring og fleksibilitet som sentralt fremover for å få til
dette. Grønn vindenergi i symbiose med industri er således et svært relevant initiativ for dem.
Zephyr AS
Zephyr AS er et norsk vindkraftselskap som utvikler, bygger og drifter vindkraftverk i Norge. Selskapet mener at
vindkraft er et viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp og en del av det grønne skiftet.
Zephyr AS ble stiftet i 2006 med hovedformål å utvikle, bygge og eie vindkraftanlegg. Selskapet er eid av Østfold
Energi AS (50 %), Vardar AS og Glitre AS (25 % hver). Selskapet har 10 ansatte.
Zephyr har hatt ansvaret for utbygging av følgende vindkraftverk: Mehuken (trinn II og III) i Vågsøy kommune i
2012/2013, Midtfjellet vindkraftverk i Fitjar kommune i 2014, Tellenes vindkraftverk i Sokndal og Lund kommune
2016/2017. For tiden har Zephyr ansvaret for å bygge ut Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Flora
kommune. Videre har Zephyr tatt på seg ansvaret for å bygge et stort vindkraftprosjekt (Odal Vind) i Nord-Odal
(nærmere 2 milliarders investering) for Akershus Energi og KLP. Vindparken vil produsere 500 GWh.

Rapport

Side 8 av 96

Norsus (tidligere Østfoldforskning)
Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) startet som det anvendte, regionale forskningsinstituttet
Stiftelsen Østfoldforskning i 1988, og byttet navn til NORSUS i juni 2020. NORSUS er et ideelt, privat
forskningsinstitutt der overskudd føres tilbake til virksomheten. NORSUS er eid av Viken Fylkeskommune,
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Indre Østfold Regionråd, Østfold Energi, COWI, Høyskolen i Østfold og et
utvalg av de ansatte.
NORSUS har siden oppstarten i 1988 jobbet med bærekraftsforskning med hovedfokus på miljø- og
ressurseffektivitet, men har i økende grad også inkludert sosiale og økonomiske sider av bærekraft. Gjennom deres
forskning bidrar de til at fremtidens teknologi, materialer og energikilder utvikles med bærekraft i førersetet. LCAmetodikk og verdikjedeperspektiv er bærebjelken i instituttets forskning for et mer bærekraftig samfunn.
NORSUS har bred erfaring i å dokumentere miljøprofilen til produksjonen av ulike energibærere, herunder
vannkraft, vindkraft, gasskraft med og uten CO2-fangst, i tillegg til elektrisitet, varme og andre energiprodukter
(biodrivstoff) fra biobaserte kilder og produkter som inngår i distribusjon av elektrisitet. De har spisskompetanse på
regelverk og bruk av opprinnelsesgarantert elektrisitet, og har deltatt i arbeidet med å utvikle metodikk for å
beregne Residualmikser (Varedeklarasjon) for alle europeiske land. NORSUS har også utviklet miljødeklarasjoner
(EPD’er – Environment Product Declaration) for elektrisitet for flere kraftprodusenter.
COWI
COWI AS er et av Norges mest fremtredende og største rådgivende ingeniørselskaper med over 1 100 ansatte i
Norge. Som en del av COWI-gruppen, med 80 års erfaring og cirka 6 200 medarbeidere, har selskapet kompetanse
og kapasitet til å sette sammen optimale team tilpasset det enkelte prosjekt. Slik skapes langsiktige verdier for
samfunnet, enkeltmennesket og oppdragsgivere.
I Norge har COWI til sammen 21 kontorer spredt over hele landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.
Kjernevirksomheten er knyttet til tre divisjoner: Transport og byutvikling, Vann og miljø og Bygninger.
Hovedkontoret ligger i Oslo, og Fredrikstadkontoret er COWIs nest største kontor med over 200 medarbeidere.
Cowi har nærmere 70 medarbeidere i Areal og landskap på Østlandet, fordelt på fire kontorsteder. Omtrent
halvparten jobber med arealplanlegging.
Innenfor areal og landskap avdelingen arbeider Cowi med alle områder i arealplanlegging og landskapsarkitektur.
Cowi har i tillegg ingeniører, kulturminneforvaltere, naturforvaltere, hortonomer, trafikkplanleggere,
miljøplanleggere, og eiendomsforvaltere. Cowi har en robust fagsammensetning som har erfaring med tilsvarende
arbeider, og som kan arbeide effektivt sammen.
I tillegg har selskapet benyttet blant annet spesialkompetanse på støy og miljø og forurensingsforvaltning fra andre
avdelinger.
Smart Innovation Norway AS
Smart Innovation Norway og NCE Smart-klyngen startet i 2003 med å være et lokalt energihandelsinitiativ, men
har frem til i dag utviklet seg til å bli en viktig nasjonal innovasjonsaktør innen smart energi, smarte byer og
digitalisering (intelligent teknologi). I dag består Smart Innovation Norway av fem forretningsområder. Disse er
NCE Smart Energi Markets og AI, Smart Inkubator, Design & Visualisering, Forskning & Innovasjon og Smarte byer
& samfunn. Samspillet mellom disse utgjør selskapets innovasjonsplattform og danner grunnlaget for suksessen
selskapet har hatt de siste årene.
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Plattformen sørger for tverrfaglig og samtidig samhandling, noe som skaper effektivitet, nye verdier, næringsvekst
og samfunnseffekt. Det legges vekt på teknoøkonomiske modeller og analyser, business intelligence, prosumenter
og brukerfleksibilitet. Smart Innovation Norway har sin nøkkelkompetanse i relevant og anvendt FoU,
entreprenørskap og prosessutvikling for å imøtekomme nye virksomheter basert på forskningsresultater generert.
Per i dag har Smart Innovation Norway 32 ansatte, og har kontorlokaler i Halden.
Smart Simulation AS – Nordic Media Lab
Nordic Media Lab er et kreativt team som arbeider med digitale opplevelser gjennom film, design og simuleringer.
Selskapet hjelper sine kunder til å oppnå deres kommunikasjons-mål og har brukeropplevelsen i fokus. I en digital
verden i stadig endring jobber vi i skjæringspunktet mellom design, film, teknologi, forskning og eksperimentering.
Nordic Media Lab lager film som et sterkt medium og som et strategisk viktig verktøy for å kommunisere ideer og
konsepter. Verktøyet har som mål å kunne brukes som en visualisering for å hjelpe beslutningstakere å se
løsninger og gjøre endringer.
Nordic Media Lab har spesialisert seg på design for skjerm som kommuniserer effektivt og meningsfullt med de
som bruker dem. Gjennom simulasjon skaper selskapet opplevelsen av å bruke et system, produkt eller tjeneste
som ikke er tilgjengelig enda. Det kan være fordi det er i en tidlig ide-, pilot-, utviklings- eller byggefase.
Simuleringen gir mulighet til å øve på, og gjenskape scenarier som kan være farlige eller som kan være kostbare å
gjøre i virkeligheten.
Nordic Media Lab er et team på tre ansatte, med kompetanse innenfor film, visualisering av historiefortelling og
3D. Med et bredt nettverk kan selskapet stå for både små og store produksjoner.
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4. Konseptutredning
4.1. Teknologi og konsept
Vindenergi er en stabil energikilde over året og godt tilpasset forbruksprofilen i Norge. Dette fordi det ofte blåser
mer om vinteren når også forbruket er høyest. Denne konseptutredningen vurderer muligheten å bygge en eller
flere vindturbiner, som ligger under grensen for konsesjonsplikt etter energiloven (energiproduksjon på opptil 1
MW og maks fem turbiner). Det er valgt to turbiner på 0,8 og 0,1 MW, der konseptene er dimensjonert etter Borg
Havns strømforbruk. Konseptene er nærmere beskrevet i de følgende kapitel.
4.1.1. Forventet energiresultat
I påvente av konkrete vindmålinger har en antakelse om 1 875 brukstimer blitt anvendt i estimatene for årlig
produksjon fra turbinløsningene. Det betyr at turbinen produserer en årlig energimengde som tilsvarer full effekt i
1 875 av årets 8 760 timer, eller en kapasitetsfaktor på 21,4 %. Dette tilsvarer 1,5 GWh for den største og 0,94
GWh for den minste turbinen.
Mer nøyaktige og presise estimater for kraftproduksjon fra de ulike løsningene vil være aktuelt å utføre med
vinddata fra fysiske vindmålinger ved Borg Havn.
4.1.2. Vurdering av andre vindturbinteknologier
I konseptfasen har det blitt vurdert ulike turbinteknologier for Borg Havn. Hensikten med dette har vært å kunne
identifisere eventuelle teknologier som er bedre egnet til å dekke behovet til Borg Havn, og/eller kunne redegjøre
for hvorfor den tradisjonelle horisontalakslede turbinen med tre blader er best egnet. De to vurderte
turbinalternativene nevnt over er begge av det tradisjonelle alternativet, og under følger en gjennomgang av
vurderte alternativer og hvorfor disse er mindre egnet på Borg Havn.
Vertikale turbiner har lavere virkningsgrad enn de horisontale, og krever samtidig mer plass for tilsvarende
mengde kW. Dessuten er dette en langt mindre kommersialisert teknologi for større industriprosjekter, med langt
færre turbiner i produksjonssjiktet som er aktuelt for Borg Havn. For å mer spesifikt kunne møte havnens
kraftbehov, er det derfor langt enklere å utnytte en av de mange alternativene blant horisontalturbiner.
Multirotor og to-vingede turbiner er andre alternative teknologier som har vært vurdert under
konseptutvelgelsen. Disse er begge mindre egnet for å møte Borg Havns behov, da de ikke finnes i kommersiell
produksjon og også er mer egnet for ekstremvinder i tropiske strøk.
For å kunne utnytte de relativt moderate vindforholdene ved Øra i størst mulig grad, og samtidig finne en turbin
som møter kraftbehovet til Borg Havn så presist som mulig, er derfor horisontale vindturbiner med tre blader det
beste alternativet.
4.1.3. Utforming av konseptene
Ved utforming av konsepter, ble det i felleskap identifisert ulike beslutningsvariabler og/eller forutsetninger som
danner rammeverket. Følgende variabler ble pekt ut:




Plassering – to alternativer:


Lengst syd på Øraterminal mot Ørakanalen



Like øst for Borg Havns administrasjonsbygg i Øraveien 27

Antall



Høyde



Fargevalg
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Forankring/fundament



Nye eller brukte vindturbiner

Ved å låse inn eller forhåndsdefinere så mange av disse som mulig, ble det enklere å komme frem til aktuelle
turbinalternativer. Det foreligger i dag høydebegrensninger på Øraområdet. Det har ikke vært ønskelig å legge inn
turbiner som skiller seg vesentlig i høyde fra eksisterende bygg og infrastruktur. Dessuten tillater de kommunale
retningslinjene maksimalt fem turbiner.
For å ivareta en tydelig differensiering og variasjon mellom de ulike konseptene, ble det vurdert to turbintyper av
ulik størrelse. Total høydeforskjell på disse alternativene er 44,5 m. Hvilket betyr at den største er dobbelt så høy
som den minste, og gir åtte ganger større energiutbytte. I tabellen under gis en kortfattet beskrivelse av de ulike
alternativene.

Tabell 1: Beskrivelse av turbinalternativene
Turbin

RotorNavTotal- Effekt
diameter høyde høyde [kW]
[m]
[m]
[m]

Cut-in WS
[m/s]

Rated WS
[m/s]

Gir

Stort
alternativ

52,9

60

86,5

800

2

13

Nei

Lite
alternativ

24

30

42

100

3

10

Nei

For det minste alternativet vil de regulatoriske begrensningene i antall turbiner gjøre at maksimalt fem turbiner på
totalt 0,5 MW kan installeres på havna. Alternativene med en større turbin (0,8 MW) vil generere mer strøm og i
større grad møte behovet til Borg Havn. For vurdering av de to turbinstørrelsene vil turbinen med størst effekt (0,8
MW) ha det beste utgangspunktet.
I det videre arbeidet ble det fokusert på fire ulike konsepter som vektla ulike hensyn:


Maksimal energiproduksjon
o

o



Én E-53 med rotordiameter 52,9 m og tårnhøyde 60 m,

o

Installert effekt: 800 kW

totalhøyde 86,5 m

o

Årlig produksjon: ca. 1,76 GWh

o

Plassere en E-53-turbin ved steinlager, øst for

Hensyn til fugl

o

o

kontorene til Borg Havn
Høyde – Avhenger av bevegelses-/trekkmønster
Rotordiameter og sveipeareal, fargevalg
Avstand til reservat og trekkruter

Støyhensyn
o

o



Turbin: Største alternativ

o

o



Plassering: Best vindforhold

o

Plassere en E-53-turbin ved steinlager, øst for kontorene til Borg Havn
Én stor turbin, fremfor flere små
Lengst mulig unna boligfelt på Kråkerøy, samt over en kilometer unna Kongsten

Landskapsvirkning
o

o

o

Rapport

Fem turbiner av typen XANT M-24 (rotordiameter: 24 m), tre ved steinlager og to ved containere
Totalhøyde 42 m, 44,5 m lavere enn Enercon E-53
Installert effekt: 500 kW
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o

Årlig produksjon: ca. 1,1 GWh, 37,5 % lavere enn ved en E-53

Alternativene som tok hensyn til støy og hensyn til fugl var i stor grad sammenfallende. Disse ble derfor vurdert
samlet, og er i det videre omtalt som case 2 (se under).
Det er vurdert til sammen 3 caser:


Case 1 med en stor turbin, med plassering lengst syd på Øraterminalen mot (se figur 1).



Case 2 med en stor turbin, med plassering like øst for Borg Havns administrasjonsbygg (se figur 2).



Case 3 med fem mindre turbiner spredt utover området rundt containerhavna på Øra (se figur 3).

Figur 1: Case 1 – Maksimal energiproduksjon, med plassering av én stor vindturbin lengst syd på Øraterminalen.
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Figur 2: Case 2 – Hensyn til fugl og støy, med plassering av én stor vindturbin ved Borg Havns
administrasjonsbygg.

Figur 3: Case 3 – Landskapsvirkning, med fem mindre vindturbiner på Øraterminalen.
4.1.4. Kriterier for valg av endelig konsept
For å kunne vurdere de tre ulike konseptene/casene opp mot hverandre, var det nødvendig å definere ulike
vurderingskriterier som representerer viktige hensyn for og rundt Borg Havn. Disse ble identifisert i samarbeid med
prosjektgruppen og rangert etter hvor stor viktighet hvert enkelt kriterium skal ha for totalvurderingen. Her gjorde
medlemmene i prosjektgruppen individuelle rangeringer, og snittet av disse ble brukt i den endelige vurderingen.
Skala for å gi score til de ulike kriteriene, avhengig av case, ble definert til å være fra -3 til 3, der førstnevnte
representerer en svært negativ eller dårlig effekt og sistnevnte en svært positiv eller god effekt for gitte kriterium.
Score for hvert enkelt kriterium og case er definert i samarbeid med prosjektgruppen. Tabellene under viser
rangering, score, totalverdi og begrunnelse for score for alle caser i utredningen.

Tabell 2: Kriteriene og tilhørende rangering – case 1.
Kriteriene
Fugle- og dyreliv

Score
-2

Totalverdi
-50

Klimanytte av tiltaket (LCA) 17,5

1

17,5

Økonomi

11,3

2

22,5

Energiproduksjon

10,0

2

20

Sikkerhet/HMS
Støy

1,3
10,0

2
-1

2,5
-10

Natur og miljø

6,3

2

12,5

Visuelt inntrykk
Risiko for fremtidig
arealbinding
Omdømme

7,5
7,5

-1
-1

-7,5
-7,5

3,8

1

3,75

Totalverdi

100,0
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Samlet rangering
25,0

3,75

Begrunnelse for score
Her er turbinen nærmest fuglereservatet. I tillegg blir den største
turbinen brukt i dette caset
Borg Havn får dekket hele sitt nåværende forbruk og mere til med
fornybar energi. Det brukes mindre materialer i en stor turbin,
sammenliknet med flere små
Erstatter mer energiproduksjon, og er samtidig rimeligere enn
flere små turbiner.
Produksjonen vil dekke dagens forbruk, samt buffer for fremtidig
forbruksvekst
Meget lav påvirkning på sikkerhetsrisiko
Nærmere Kråkerøy enn de andre casene, men allikevel begrenset
støyvirkning pga. maskering fra annen støy
Tilnærmet ubetydelig belastning på natur og miljø i et allerede
industrialisert område
Synlig for boligområder på Kråkerøy, samt innseling til Fredrikstad
Binder opp et areal med muligheter for etablering av bygg. Dog er
midlertidig lagring av materialer ingen begrensning
Bra med klimatiltak, men nærhet til fuglereservat og boliger på
Kråkerøy vil kunne bli kontroversielt
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Tabell 3: Kriteriene og tilhørende rangering – case 2.
Kriteriene
Fugle- og dyreliv

Samlet rangering
25,0

Score
-1

Totalverdi
-25

Klimanytte av tiltaket (LCA) 17,5

1

17,5

Økonomi
Energiproduksjon
Sikkerhet/HMS

11,3
10,0
1,3

2
2
1

22,5
20
1,25

Støy

10,0

0

0

Natur og miljø

6,3

2

12,5

Visuelt inntrykk

7,5

0

0

Risiko for fremtidig
arealbinding
Omdømme

7,5

-2

-15

3,8

2

7,5

Totalverdi

100,0

41,25

Begrunnelse for score
Stor turbin litt lengre unna fuglereservatet, men allikevel risiko for
fugl i trekk
Borg Havn får dekket store deler av sitt nåværende forbruk med
fornybar energi. Det brukes mindre materialer i en stor turbin,
sammenliknet med flere små
Antatt tilnærmet samme produksjon og økonomi som case 1
Antatt tilnærmet samme produksjon som case 1
Lav påvirkning på sikkerhet, men kan ha negative effekter på
arbeidsmiljø, grunnet støy rundt kontorlokalene til Borg Havn
Lokalisert sentralt på Øra, og dermed liten støyeffekt på naboer,
både som følge av god avstand og maskering fra annen støy på
havna
Tilnærmet ubetydelig belastning på natur og miljø i et allerede
industrialisert område
Ligger mindre synlig, sentralt på Øra. Større kraner, piper osv.
rundt
Evt. planer om utvidelse av kontorlokaler for Borg Havn eller
etablering av andre bedrifter kan begrenses av dette
Samme nytteeffekter som case 1, men mindre kontroversielt for
fugl og naboer

Tabell 4: Kriteriene og tilhørende rangering – case 3.
Kriteriene
Fugle- og dyreliv

Samlet rangering
25,0

Score
-1

Totalverdi
-25

Klimanytte av tiltaket (LCA) 17,5

0

0

Økonomi

11,3

0

0

Energiproduksjon
Sikkerhet/HMS
Støy

10,0
1,3
10,0

1
-1
-1

10
-1,25
-10

Natur og miljø
Visuelt inntrykk

6,3
7,5

1
-1

6,25
-7,5

Risiko for fremtidig
arealbinding
Omdømme

7,5

-2

-15

3,8

1

3,75

Totalverdi

100,0

-38,75

Begrunnelse for score
Lengre unna reservatet, men allikevel fem nye hinder for fugl som
trekker over havna
Erstatter kun dagens energiforbruk for Borg Havn, og krever mer
materialer med flere turbiner
Antatt mer kostbart enn de to andre alternativene, kombinert
med lavere energiproduksjon
Dekker kun dagens forbruk
Flere punkter og støykilder innad på Øra
Noe lavere kildestøy, men allikevel flere støypunkter rundt på
havnen
Liten belastning også her, men flere punkter, fundamenter osv.
De små turbinene vil maskeres av omkring liggende installasjoner
på Øra. Allikevel kan flere små turbiner oppleves som mer
enerverende enn en stor
Mange små punkter gjør at det må tas flere og totalt sett større
hensyn fra annen virksomhet i dette case
Positivt tiltak i seg selv, men det blir for lite klima- og energinytte
per inngrep og belastning

Som tabellene over viser fikk case 2 høyest totalverdi på bakgrunn av rangering og score av gitte
vurderingskriterier. Case 2 ble derfor valgt som konsept for etablering av vindenergi på eiendommen til Borg Havn.
4.1.5. Beskrivelse av valgt konsept
Valgt konsept blir derfor en turbin av den største varianten, med 800 kW installert effekt og en totalhøyde på 86,5
m fra bakke til vingespiss. Denne plasseres rett øst for kontorlokalene til Borg Havn på Øra. Fordelene med denne
plasseringen er blant annet at turbinen trekkes lengre unna fuglereservatet lengst syd på Øra, potensiell støy for
naboer blir betydelig redusert ved at boligfelt på Kråkerøy kommer lengre unna, visuelle effekter begrenses ved at
turbinen ligger mer sentrert på Øra med mer. Tidlige estimater for produksjon viser at denne turbinen vil
produsere netto om lag 1,5 GWh/år, medregnet ulike tapselementer. Dette vil dekke betydelige deler av Borg
Havns forbruk, om ikke hele.
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4.2. Kartlegging
4.2.1. Lovverk, forskrifter og myndighetskrav
Energiforskriften har fastsatt (1. januar 2015) at grensen for konsesjonspliktige vindkraftanlegg etter energiloven
er 1 MW samlet installert effekt i anlegget. Det betyr at energiloven ikke kommer til anvendelse for mindre
vindkraftanlegg (mindre enn 1 MW og maksimalt 5 vindturbiner), men at disse skal behandles etter plan- og
bygningsloven (PBL). Dette vil normalt sett medføre krav om utarbeidelse av reguleringsplan og vurdering av om
tiltaket medfører krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.
Planprosess
Plan og bygningslovens § 12-1 setterkrav om reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som
kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Et slikt arbeid starter med en konseptfase, før man går videre til
varsel om oppstart av planarbeid, jf. figur under.

Figur 4: Illustrasjon som viser overordnet planprosess før vedtak og kunngjøring.
Nedenfor følger en liste over de viktigste milepælene i et plan- og utredningsarbeid:

Rapport

Side 16 av 96

Overordnet føringer og retningslinjer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 er det lagt vekt på fire store
utfordringer:


Å skape et bærekraftig velferdssamfunn



Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig
ressursforvaltning



Å skape et sosialt bærekraftig samfunn



Å skape et trygt samfunn for alle

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske
hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Utviklingsmålene er knyttet til sosial,
miljømessig og økonomisk bærekraft.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, og areal- og transportplanlegging er å oppnå en bedre
samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og
forvaltningsnivåer. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og
livskvalitet. Retningslinjene legger blant annet vekt på at infrastruktur og fremkommelighet for kollektivtrafikken
skal prioriteres i planleggingen. Sykkel og gange skal også styrkes som transportform. Effektivitet, sikker
trafikkavvikling og god fremkommelighet for næringstransport, samt universell utforming og tilgjengelighet for alle
skal vektlegges i planleggingen.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2018)
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og fylkeskommuner.
De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets - og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.
Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere
utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med denne
retningslinjen.
Regionale planer
Fylkesplan for Østfold mot 2050 (2018)
Fylkesplanen er Østfoldsamfunnets viktigste strategiske dokument, og skal samordne statens, fylkeskommunens og
kommunenes virksomhet i fylket. For Nedre Glomma-regionen skal det jobbes aktivt for gode transportløsninger
internt i og inn/ut av regionen. I dette ligger gode transportløsninger for næringene knyttet til vei, jernbane, havn
og flyplass. Regionen skal prioritere trafikk og miljøtiltak (kollektiv, sykkel, gange, innfartsparkering), som bygger
opp under regionens bolig- og senterstruktur. Regionen vil jobbe aktivt for å få del i belønningsordninger som kan
bygge opp under dette.
Hovedtemaer i fylkesplanens samfunnsdel er klima og miljø, verdiskaping og kompetanse, levekår og folkehelse.
Fylkesplanens arealstrategi skal sikre at vi forvalter arealene i fylket i tråd med målene i samfunnsdelen. Et
hovedgrep er å fastsette de langsiktige fysiske grensene mellom by- og tettstedsområder og omlandet.
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Øra industriområde

Gansrødbukta

Figur 5: Områdets status i fylkesplanen «Østfold mot 2050». Kilde: Østfold fylkeskommunes karttjeneste.
I plankartet til fylkesplanen ligger planområdet innenfor grensen for områdesenter, og innenfor langsiktig grense
for framtidig tettbebyggelse (grønn tykk strek). Planområdet ligger bak strandsonen (rosa stiplet strek), og bak
100-metersgrense mot sjø og vassdrag (turkis strek).


Temakart friluftsområde viser at planområdet er brukt til en «gjennomgående sti»



Temakart jordressurser viser at det innenfor planområdet er «vannflate»



Temakart kulturlandskap viser at planområdet ligger innenfor et verdifullt kulturlandskap



Temakart kulturmiljø viser ingen kjente registrerte kulturmiljø innenfor planområdet, men at det grenser



Temakart naturvernområdet viser ingen kjente registrerte naturvernområder innenfor planområdet, men

til et verdifullt kulturmiljø (Gamlebyen og Byens marker)
at det grenser til et verdifullt naturvernområde («Øra naturreservat»)
Regional kystsoneplan for Østfold (2014)
Målet med regional kystsoneplan er at Østfoldkysten skal forvaltes gjennom bruk og vern i et bærekraftig
perspektiv. Kysten skal nyttes som områder for opplevelse og reiseliv, friluftsliv, båtliv, fritidsboliger, helårsboliger,
næring og transport, samtidig som kystens spesielle landskaps-, natur-, og kulturverdier bevares.
Rekreasjonsverdier, naturverdier og kulturminneverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til
beste for befolkningen i dag og i fremtiden. Disse hensynene skal tillegges avgjørende betydning i all forvaltning og
planlegging.
Planområdet på land sammenfaller med gyldighetsområdet for de Rikspolitiske retningslinjene for Oslofjorden
(RPR-sonen). Planområdet omfatter i tillegg alle øyer, holmer og skjær. I sjø omfatter planen kommunenes
samlede områder, herunder vannflate, vannvolum og sjøbunn ut til grunnlinjen.
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Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold (2017-2021)
Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon skal legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet
næringsutvikling i Østfold. Gjennom å utnytte regionens fortrinn, har planen målsetting om vekst i hele fylket på
tvers av bransjer og næringer. Omstillingen til et «grønnere samfunn» omfatter alle samfunnsområder og aktører.
Innovasjon og teknologiutvikling er viktig for å få til det grønne skiftet.
Regional transportplan for Østfold mot 2050
Samfunnsmål:
Et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskaping og bidrar til en bærekraftig regional utvikling med
attraktive byer og bygder i Østfold.
Resultatmål:
Et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som møter befolkningens og næringslivets
behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale transporter.
Det er utarbeidet et sett av tiltak for å nå målene fordelt på kortsiktig, mellomlang og lang sikt. Planen er under
revidering.
Regional plan for folkehelse i Østfold (2012-2015)
Det legges vekt på en bærekraftig utvikling, med økt livskvalitet for alle. Østfold skal bli et enda mer attraktivt fylke
å bo i, med gode sentra og bomiljø, inkluderende møteplasser og helsefremmende arenaer. Hovedmålet for
folkehelsearbeidet i Østfold er at det skal bidra til at forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive
resultater for den enkelte og for samfunnet. Østfold skal bli et ledende fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller.
Regionalplan for fysisk aktivitet (2011-2014)
Planen omfatter friluftsliv og idrett, organisert og uorganisert. Gode toppserielag og gode idrettsarenaer er en
attraktivitet i seg selv og bidrar til å styrke folks stolthet og patriotisme. Noen punkter fra aktuell anleggspolitikk for
Østfold idrettskrets:


Arealer for bygging og utvidelser av anlegg må sikres, særlig i tilknytning til sentralidrettsanlegg, skoler
og nærmiljøanlegg



Det bør primært satses på flerbruksanlegg framfor gymsaler, med blant annet mulighet for «små» idretter
til å ha fast tilhørighet



Mange idrettsanlegg av ulike typer bør med fordel ligge i tilknytning til skoler og/ eller i nær tilknytning til
skole

Kulturminneplan for Østfold (2010-2022)
Formålet med Kulturminneplanen er at den skal være et styringsredskap for vern og forvaltning av kulturminner og
kulturmiljøer, og for videreutviklingen av museene i fylket. Selve planen (del 1) skal gi et grunnlag for beslutninger
og valg innenfor kulturminnevernets arbeidsområde i årene fremover. Som et tillegg til og utdyping av planen gis
det beskrivelser, bakgrunn og forutsetninger for kulturminnevernet i Østfold (del 2 med vedlegg).
Fylkesdelplan barn og unge (2009)
Hensikten med den planen er først og fremst å:


Bevisstgjøre Østfoldsamfunnet om status og utfordringer for denne viktige gruppen



Synliggjøre viktige deler av det arbeidet som allerede gjøres av fylkeskommunen og andre



Initiere tiltak for å bedre oppvekstsvilkårene



Prioriterte tema er demokrati og medvirkning, fysisk planlegging, folkehelse og videregående opplæring
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Kommunale planer

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Bystyret 26. april 2018 og sier noe om hvilken retning kommunen
ønsker å utvikle seg. Fredrikstad skal ta ansvar slik at de når bærekraftsmålene. Dette skal kommunen gjøre ved å
ha de tre bærekraftselementene med seg i planleggingen: sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og miljømessig
bærekraft. For å få dette til skal utbygging baseres på sirkulær tankegang, lave klimagassutslipp samt
miljøvennlige materialer og energiløsninger.

Kommuneplanens arealdel (2020 – 2032)
Kommuneplanens arealdel 2020-2032 ble vedtatt i bystyret den 18. juni 2020, sak PS 64/20.
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til nåværende næringsvirksomhet (sosi 1300) og nåværende og
havn (sosi 2040). I tillegg er deler av området avsatt til H320 – faresone flom, H730 – båndlegging etter lov om
kulturminner (Habornberget, fjernet) og H720 – båndlegging etter lov om naturvern (naturreservat i vann).

Figur 6: Utklipp av kommuneplanens arealdel (uten hensynssoner). Kilde: Fredrikstad kommune.
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Reguleringsplaner i planområdet
I og ved de aktuelle plasseringene for ny vindmølle foreligger det vedtatt reguleringsplaner.
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Figur 7: Utklipp fra Fredrikstad kommunes kartklient, 2020.
1.

PlanID: 599 - Reguleringsplan- Øra Syd, 2010

2.

PlanID: 451 - Regulerings plan Øra Øst, 2000

3.

PlanID: 87 - Reguleringsplan Øra, 1976

4.

Reguleringsplan, Snuplass og farled i Fuglevikbukta

5.

PlanID: 1017 - Reguleringsplan, Farled Borg Havn, Røsvikrenna 150 m. bredde, 2008

6.

PlanID: 225 - Ny småbåthavn på Øra, 1986

Kommunedelplan for klima (2019-2030)
Fredrikstads klimaplan (kommunedelplan for klima 2019-2030) ble vedtatt 5. september av bystyret. Planen har
følgende hovedmålsettinger:



Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent, sammenliknet med 2016
Fredrikstad skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved både
kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Fredrikstad



Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050

I planen fremgår det at Fredrikstad skal være den lille verdensbyen som tar et globalt ansvar.
Kommunedelplan for naturmangfold (2018 - 2026)
Fredrikstad vedtak 18.10.2018 Kommunedelplan for naturmangfold. Planen har følgende formål:

"Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen
av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe
naturgodene videre til fremtidige generasjoner. Kommunen har en utfordring og et stort ansvar for å ta vare
på naturmiljøet vi har rundt oss. Det er nødvendig for myndighetene og brukerne av naturen å ha en god
kjennskap til hvilke ressurser vi har, og hvordan vi skal forvalte dem på lang sikt."
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Kommunedelplan for oppvekst (2020-2030)
Fredrikstad kommune har lagt ny kommunedelplan for oppvekst ut på høring og offentlig ettersyn. Oppvekstplanen
som nå er på høring vil erstatte Kommunedelplan oppvekst 2012-2023. Visjonen fra denne planen videreføres:
Barn og unge er fremtiden – den skapes nå!
Planen har følgende fire hovedmål:


Barn og unge har en oppvekst som fremmer helse og reduserer sosial ulikhet



Barn og unge har kompetanse og ferdigheter til å møte morgendagens samfunn



Foreldre gir barn og unge en trygg og god oppvekst



Barn, unge og familier med særlige utfordringer får koordinert støtte og oppfølging

Kommunedelplan for kulturminner (2019 – 2027)
Fredrikstad kommune skal utarbeide kommunedelplan for kulturminner, og planprogram ble sendt på høring og
offentlig ettersyn i 2017. I det fremkommer det at målet med planen er å styrke kulturminnevernet i Fredrikstad
kommune som del av en helhetlig ressursforvaltning av kultur- og miljøverdier.
Kulturminneplanen skal:


Redegjøre for status for kulturminnefeltet



Angi nye mål, strategier, rutiner, retningslinjer og tiltak for kommunen som lokal utviklingsaktør,



Gi grunnlag for å lage bindende bestemmelser i kommuneplanens arealdel



Det er ukjent når planen er tiltenkt ferdigstilt

forvaltingsorgan og myndighetsutøver

Sentrale lover
Energiloven og Energilovforskriften
Fra 1. januar 2015 ble behandlingen av mindre vindkraftanlegg forenklet ved at konsesjonsgrensen i Energiloven
ble endret. Fra denne dato kan kommunene behandle søknader om å bygge mindre vindkraftanlegg på inntil 1 MW
i effekt og 5 turbiner i antall etter Plan- og bygningsloven (PBL). Hvordan kommunen skal forvalte denne
endringen, fremkommer av dokumentet "Veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg", utgitt i
2015.
Det å sette opp småskala vindkraft bak måleren reguleres dermed «kun» av de ordinære reglene for elektriske
anlegg i Norge, nærmere bestemt energiloven, energilovforskriften og forskrift om nettregulering og
energimarkedet. I sum setter disse rammene for organiseringen av kraftforsyningen i Norge. Formålet er å sikre at
produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig
rasjonell måte. Herunder at det skal tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.
Selv om mindre vindkraftanlegg vil bli behandlet etter plan- og bygningsloven, vil energiloven med forskrifter
fortsatt være relevant for mindre vindkraftanlegg. Spesielt når vindkraftanlegg skal etableres bak måleren.
Avhengig av utforming av forretningsmodellen, og det tekniske anlegget rundt selve vindkraftproduksjon bak
måleren, kan mindre vindkraftanlegg risikere å utløse ordinær:
1.

anleggskonsesjon

2.

omsetningskonsesjon

3.

områdekonsesjon

I tillegg vil mindre vindkraftanlegg kunne nyte godt av plusskundeordningen dersom produksjonen oppfyller dets
vilkår.
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Under følger en kort generell redegjørelse for hver av disse, samt en diskusjon om vindkraftprosjektet i Borg Havn
(BIKS) spesifikt innen hver regulering.
Anleggskonsesjon - generelt
En anleggskonsesjon er en tillatelse til å bygge og drive et spesifikt anlegg. Det kan etter energiloven gis
anleggskonsesjon til anlegg som anses å være samfunnsmessig rasjonelle. Energilovens §3.1 sier: Anlegg for

produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, kan ikke bygges, eies eller drives uten
konsesjon. Det samme gjelder ombygging eller utvidelse av bestående anlegg.
Dette detaljeres i Energilovforskriftens §3-1 til: Konsesjonspliktige elektriske anlegg etter loven §3-1 er anlegg med

spenning over 1000 volt vekselstrøm/1500 volt likestrøm.
I utgangspunktet er det dermed ikke konsesjonsplikt for lavspenningsanlegg, med mindre de kan karakteriseres
som fordelingsanlegg. Fordelingsanlegg er anlegg som fører strøm frem til tilknytningspunktet hos kunde
(måleren). Slike fordelingsanlegg er konsesjonspliktige med mindre ett av følgende unntak kommer til anvendelse:
1.

fordelingsanlegget er et såkalt «kundespesifikt anlegg», eller

2.

fordelingsnett som er bygget for å levere kraft fra lokal produksjon til uttakskunder hvor samlet
hovedsikringskapasitet ikke overstiger 200 A ved 3 faser og 230 V1. Etter forvaltningspraksis er det også
et unntak for nettanlegg internt i bygg2

Det første unntaket gjelder kundespesifikke anlegg. I forarbeidene til energilovforskriften §3-1 tredje ledd omtales
dette av Olje- og energidepartementet som fordelingsanlegg som eies og brukes av bare kunden selv3 . Videre
fremgår det at «forsyningsnett innad på kundespesifikke industriområder, gårdstun og lignende vil være unntatt
konsesjonsplikt. (…)»4. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som foretar vurderingen av om et
anlegg er kundespesifikt, og dermed ikke krever konsesjon.
Bestemmelsen er preget av skjønn, og NVE foretar en konkret vurdering av både formelle og reelle forhold. NVE
foretar først en vurdering av om de lokasjonene anlegget fordeler strøm til, har samme eier, og videre om «nettet
fordeler strøm til forbruk til det som er naturlig å betrakte som samme kunde»5. I tillegg viser NVE-praksis at
fordelingsanlegg ikke aksepteres som kundespesifikt dersom det går over tredjeparts grunn, for eksempel en
offentlig vei. Kundespesifikke næringsområder vil dermed som utgangspunkt kunne benytte seg av unntaket. Det
må imidlertid kun være én juridisk enhet som er mottaker av strømmen som fordeles, og det kan heller ikke være
noen andre som eier grunnen som ledningene skal føres over. Dersom ingen av unntakene kan komme til
anvendelse, kan NVE unnta fordelingsanlegg fra konsesjonsplikt dersom det anses som åpenbart unødvendig å
kreve konsesjon.
Anleggskonsesjon - spesifikt for prosjektet
BIKS søkte og fikk fritak for anleggskonsesjon i 2014. Fritaket gjelder Nettstasjon K1018F som ligger inne på
Øraterminalen og en utvidelse av en ny nettstasjon med tilhørende transformatorer, lav og høyspentanlegg
inklusive kabler. Unntaket var gitt på premisser om at anlegget ligger innenfor et fysisk avgrenset bedriftsområde

1

Se energilovforskriften § 3-1 tredje ledd.
Jf NVE i brev til Skanska med svar på spørsmål om konsesjonsplikt på lavspenningsanlegg, 7.11.2014, ref 201404570-3, s. 3.
3
Jf Forskrift av 25. juni 2010 nr 987 om endring i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.
(energilovforskriften) endringsforskrift til energilovforskriften, med merknader til de enkelte bestemmelsene.
4
Samme sted.
5
Jf NVE i brev til Skanska med svar på spørsmål om konsesjonsplikt på lavspenningsanlegg, 7.11.2014, ref 201404570-3, s. 4.
2
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og kun forsyner egen virksomhet. Vedtaket tydeliggjør også at dersom BIKS endrer virksomhet med hensyn på
videreformidling av strøm til andre sluttkunder skal saken legges frem til avklaring hos NVE.
I praksis vil dette medføre at et eventuelt mindre vindkraftanlegg ikke vil kreve anleggskonsesjon så lenge
produksjonen går til BIKS eget forbruk innenfor BIKS egen eiendom. Skulle man vurdere å selge strøm fra et
mindre vindkraftanlegg til andre og/eller krysse annen manns eiendom andre må man avklare dette hos NVE.
Omsetningskonsesjon - generelt
Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) §4.2 sier: Enheter som omsetter elektrisk energi, eller som
kan stå i en eller annen form for monopolsituasjon, må ha omsetningskonsesjon fra Reguleringsmyndigheten for
energi. Dette gjelder blant annet enheter som eier eller driver fordelings- eller overføringsnett. Enheter hvor den
konsesjonspliktige virksomhet er av begrenset omfang, kan meddeles konsesjon på forenklede vilkår.
Unntatt fra konsesjonsplikt er:
a.
b.

gårds- og grendeverk som ikke har høyspenningsanlegg
videreformidling av elektrisk energi i forbindelse med utleie eller administrasjon av hele eller deler av
bygninger eller anlegg til bolig eller næringsvirksomhet

c.

kommuner og fylkeskommuner for den del av virksomheten som består av uttak av konsesjonskraft og
videresalg av slik kraft til energiverk, og andre der kommunen eller fylkeskommunen har eierandeler, alt
innenfor de rammene som fremgår av vassdragsreguleringsloven og vannfallrettighetsloven

Det kreves heller ikke konsesjon der dette må anses åpenbart unødvendig.
Ladeinfrastruktur og batterier er enn så lenge ikke regulert i energiloven med forskrifter. Så lenge ladeinfrastruktur
er under spenningsgrensene for anleggskonsesjon, kreves det etter NVEs praksis ikke omsetningskonsesjon. Det
innebærer at bruk av energi til å lade batterier, herunder elbilbatterier, fritt kan anskaffes og etableres bak et
tilknytningspunkt.
Omsetningskonsesjon – spesifikt for prosjektet
Så lenge BIKS bruker all strøm selv vil de ikke løse ut behovet for en omsetningskonsesjon. Dersom BIKS setter
opp en forretningsmodell hvor de skal selge kraft innenfor egen eiendom, vil dette mest sannsynlig kunne sees på
som videreformidling i forbindelse med utleie og dermed være unntatt. Dersom BIKS setter opp en
forretningsmodell hvor de skal selge strøm til andre sluttkunder basert på eget nett utenfor egen eiendom vil de
trenge en omsetningskonsesjon.
Områdekonsesjon – generelt
En områdekonsesjon er en tillatelse til å bygge og drive fordelingsnett innen et geografisk avgrensa område. En
slik konsesjon er som regel et monopol, og kommer i tillegg med et sett av plikter for den som har det.
Områdekonsesjon ligger normalt hos det lokale nettselskapet.
Energilovforskriften §3.3 definerer:

"Områdekonsesjon kan gis for bygging, eierskap og drift av fordelingsanlegg med nominell spenning fra 230 V
og opp til og med 22 kV. Områdekonsesjon kan også gis for kablede anlegg og utvidelser i bestående
transformator- og koplingsstasjoner, med nominell spenning opp til og med 132 kV, forutsatt at disse ligger
innenfor et avgrenset område med et betydelig bymessig preg."
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Områdekonsesjon – spesifikt for prosjektet
For BIKS har NorgesNett områdekonsesjon, og det er vil således ikke være naturlig å søke egen områdekonsesjon
her, som Fredrikstad Innovasjonspark AS har gjort litt lengre nord på Øra.
Generelt om plusskundeordningen og tariffmessige fordeler
En plusskunde er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt hvor innmatet effekt i
tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. Lading av batterier kan bidra til å holde innmating
under 100 kW-grensen og dermed til å opprettholde plusskundestatus. En plusskunde kan ikke ha
konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever
omsetningskonsesjon.6
Plusskundeordningen har visse tariffmessige fordeler. All innmatet produksjon skal betale transmisjonsnettets
fastledd for innmating.7 For det første betaler ikke plusskunder fastledd for innmating.8 Videre utjevnes produksjon
og forbruk bak tilknytningspunktet, slik at kunden kun betaler for kraftflyten i tilknytningspunktet. Ifølge NVE er
dette den eneste måten å unngå separat beregning av produksjon og forbruk.
Alle kunder vil betale energiledd for innmating dersom installert effekt er større eller lik 1 MW. Kunder som
overstiger grensen for 100 kW, og dermed ikke er plusskunde, vil betale fastledd for innmating basert på midlere
årsproduksjon. Denne beregnes for kraft som mates inn på nettet i tilknytningspunktet.9
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at det ved innføring av Elhub kun skal være én
kraftleverandør tilknyttet hvert enkelt målepunkt. Elhub, som ble satt i drift i februar 2019, er den nye sentrale
datahuben for lagring og formidling av måleverdier samt meldingsutveksling mellom aktørene i det norske
kraftmarkedet. For plusskunder medfører dette NVE-vedtaket at en og samme kraftleverandør både må være
kjøper av overskuddsproduksjonen og leverandør av strømforbruket som registreres i målepunktet.

6
7
8
9

Jf definisjonen av plusskunde i kontrollforskriften § 1-3.
Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 15-2 første ledd.
Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 15-2 tredje ledd.
Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 15-2 andre ledd.
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4.2.2. Geografisk stedsanalyse
Hensikten med en geografisk stedsanalyse er å få fram stedets egenart. Dette vil gjelde i dette tilfellet for Øra i seg
selv, men også i en noe større sammenheng knyttet til det store landskapsrommet rundt utløpet av Glomma.
Øra er en elveavsetning ytterst i Glomma, og området er i tillegg gradvis utvidet gjennom oppfyllinger. Den
historiske utvikling av området er viktig for å forstå stedets dynamiske utvikling. Øraområdet har en lang
utviklingslinje knyttet til utbygging av særlig industribebyggelse, men det spesielle er at også landskapets
terrengformer er endret. Det er derfor interessant å se på flyfoto over området gjennom den tidsperioden som har
hatt størst endringer.

1963

1978

1988

1997

Figur 8: Utviklingslinje av Øraområdet. Kilde: Fredrikstad kommunes kartportal.
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Øra som landskapsform

Figur 9: Kart fra 1780. De gamle kartene viser terrengformene mye bedre enn moderne kart, slik at
landskapsrommene trer tydeligere fram. Her kan en lese landskapsformene i 3D ut fra en 2D tegning. Grønn kurve
viser terrengformer som avgrenser landskapsrommet, blå linje viser Glomma som dominerende linje i landskapet,
blå oval viser det store landskapsrommet rundt Øra området og oransje oval viser det store slettelandskapet i
munningen av Glomma. Kilde: Fredrikstad kommune.
På de gamle kartene framkommer ofte de store landskapstrekkene tydelig. Glomma er det sterkeste
landskapstrekket og bidrar til å strukturere landskapet (blå sterk). Bredden på elveløpet bidrar til at den ved Øra
framstår som en flod som danner et dominerende landskapstrekk. Øra er slettelandskapet på østsiden av Glommas
østre løp (jf. kart- oransje oval). I dette slettelandskapet ligger blant annet Gamlebyen, Byens marker og hele
næringsområdet på Øra. Sjøområdene syd og øst for planområdet avgrenser området i øst, med Gansrødbukta og
sjøarealet på innsiden av Hvaler/ Kråkerøy (blå ellipse). I elvemunningen åpnes landskapet opp og skaper et stort
åpent landskapsrom med noen øyer.
Øra deler delvis opp dette landskapsrommet med:


Gansrødbukta i øst, og innseilingen ved Alshussundet



Åsryggene på Kråkerøy som avgrenser elveløpet i vest (grønn kurve)



Åsryggene i øst for Byens marker og opp mot Katrineborg /Haugstensåsen som avgrenser
slettelandskapet mot øst (grønn kurve)
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Mer detaljert rundt planområdet:


Slettelandskapet er ved Øra er utvidet gjennom utfyllinger, dette gjelder særlig for havneområdet og ved



Boligbebyggelsen Gamlebyen, Vaterland og Byens marker nord for planområdet

FREVARS anleggsområde


Innenfor slettelandskapet framkommer også mindre fjellkoller, slik som fjellkollen innerst i Gansrødbukta
vis a vis industriområdet Øra Øst. Likeledes Kongsten Fort lengre nord



Boligbebyggelsen ved Kalleraodden, Møllerodden Fuglevik mm



Avsettingen av leire i Glomma medfører at det dannes grunne våtmarker slik som ved Fuglevik og
Gansrødbukta. Disse vil framstå som sivområder og noen steder leirbanker ved lavvann

Øra er i dynamisk endring i forbindelse med industriutviklingen, noe som forventes å fortsette i tiden som kommer.
En etablering av vindmøller vil inngå i denne kontinuerlige endringsprosessen av Øra. I tillegg har også området
viktig verdier knyttet til naturmiljø og friluftsliv.
Øra naturreservat, Fuglevikbukta naturreservat og Gansrødbukta
Natur og miljøverdien for naturreservatene blir nærmere beskrevet andre steder i denne rapporten, men områdene
utgjør også et viktig landskapstrekk og ligger tett inn mot planområdet.
Øra naturreservat er vernet på grunn av sin betydning for trekkfugler og andre miljøkvaliteter. Området har en
særegen fiskefauna med forekomster av både marine og limniske arter samtidig. Det er forekomster av velutvikla
strandenger og vannvegetasjon. Oppbygging og erosjon av store mengder løsmasser fra Glomma gir et spesielt
geomorfologisk og hydrografisk miljø, med bl.a. sjeldne brakkvannsarter. Landskapet består av standssoner med
mye siv, øyer og sjøområder som ved lavvann fremstår nesten som landarealer.
Fuglevikbukta og Alshusbukta naturreservater ligger som markerte bukter i Glommas utløp. Reservatene er
opprettet for å ivareta truet, sjelden og sårbar natur, og området har en viktig funksjon som overvintringssted og
rasteplass for fugler. Området inngår i våtmarkssystemet i Glommas munning, og bak strandsonen er det frodig
løvskog (Fuglevikbukta) og en bekkedal som både er viktig del av biologiske mangfold og som markert
landskapstrekk.
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Figur 10: Fuglevikbukta og Alshusbukta naturreservater vest for planområdet og Øra naturreservat er markert øst
for planområdet (*naturbase).
Gansrødbukta er et viktig friområde som strekker seg fra sydspissen av Øra og videre østover til Husvik/NesRamsøy (i Torsnes). Deler av landarealene ligger innenfor Øra naturreservat. Området er preget av det særegne
våtmarksarealet med store sivområder. Landarealene er preget vekslingen mellom skrinne fjellrabber med furuskog
og viker med frodig løvskog. I dette området er det et nett av stier som følger strandsonen. På Øras sydspiss ligger
det et fugletittertårn og dette området har en tilknytning via en sjete (stenfylling) som ligger mellom
industriområdet og naturreservatet øst for FREVARs renseanlegg.
Øra som industriområde
Øra-området med sine vel 2 500 arbeidsplasser er det viktigste næringsområdet til Fredrikstad og helt essensielt
for videreutvikling av det lokal og regionalt arbeidsmarked. Det er lagt særlig vekt på å danne et industrimiljø som
kan utnytte lokaliseringen til havn,til avfallsindustrien knyttet til FREVARs anlegg og andre gjenvinningsbedrifter.
Gjennom å utnytte samlokaliseringer av bedrifter som gjensidig har nytte av hverandre er det utviklet en
sirkulærøkonomi som blitt en drivkraft til videreutvikling av nye bedrifter og klimavennlige løsninger.
Næringsutviklingen på Øra har også skapt et industrilandskap i innseilingen som bidrar til å markere industribyen
Fredrikstad.
Bebyggelsesstruktur
På utsiden av planområdet ligger det boligbebyggelse ved Gamlebyen, Kongsten og Byens marker i nord. Vest for
Glomma (Østerelva) ligger det flere boligområder, verdt å nevne er Fuglevik, Buskogen, Kallera og Alshus. Det
meste av boligbebyggelsen er eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Industrien er strukturert langs de to
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hovedveiene Øraveien og Habornveien. Mye av bebyggelsen er utformet med grunnlag i den gamle
reguleringsplanen på Øra fra 1976. Senere er det utarbeidet egne reguleringsplaner for Øra-Syd (2010) og Øra-Øst
(2000).

Figur 11: Viser industribebyggelsen midt i bildet ved innseilingen til Fredrikstad.
Næringsutvikling og naturverdier som drivkrefter i stedsutviklingen
Siden Øra har svært viktige næringsinteresser i regionen, samtidig som det er store verneinteresser knyttet til
våtmarkene, har dette bidratt til at utviklingen av Øra er basert på kompromisser mellom de to interessene. Den
videre utviklingen av Øra vil også i framtiden være gjenstand for inngående vurderinger når det fremmes forslag til
utbyggingen. I dette arbeidet vil også ulike miljøinteresser veies mot hverandre. Landskapsbildet blir på denne
måten et også produkt av de demokratiske prosesser knyttet til arealplanleggingen.

Figur 12: Bildet viser FREVARs rense- og avfallsforbrenningsanlegg til høyre, skjeten (steinsettingen i sjøområdet) med gangveien og Øra naturreservat til venstre. Foto: COWI AS, 2020
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4.2.3. Organisatorisk stedsanalyse
Øra industriområde består av over 200 små og store bedrifter med nærmere 2 500 ansatte som jobber i en rekke
forskjellige sektorer. Mange av disse bedriftene er i høy grad avhengige av hverandre og har utstrakt samhandling.
Denne samhandlingen har kommet naturlig og har blitt utviklet over flere tiår.
Øra som industriområde har en historie mer enn 100 år tilbake i tiden. Industri i Fredrikstad hadde i mange tiår
vært preget av sagbruk- og teglverksindustri. I 1912 etablerte Denofa seg med fabrikk på Øra og en utvikling i
retning kjemisk prosessindustri startet.

Figur 13: Denofa-fabrikken lå landlig til ved etablering. Foto: Fredrikstad blad
Gjennom flere år har det utviklet seg en industriklynge hvor bedrifter inngår i hverandres verdikjeder og hvor man
aktivt samarbeider om innsatsfaktorer som for eksempel energi. Slike synergier har fra starten av gitt grunnlag for
utviklingen av området.
Som ved etablering av området, domineres Øra industriområde fortsatt av kjemisk prosessindustri. De ti største
bedriftene i denne kategorien omsetter samlet for over fem milliarder kroner. Denofa, Kronos Titan og Reichhold er
de tre største bedriftene innen denne kategorien. Tilgang til havnefasiliteter har vært viktig for disse bedriftene,
siden de alle får de vesentligste råvarene skipet inn med båt. De kjemiske prosessindustribedriftene har et høyt
energiforbruk. Ulike løsninger for å dekke energibehovet har vært prøvd, fra starten av ble mye basert på kull og
olje. I dag dekkes mye av energiforbruket gjennom damp fra FREVAR og Kvitebjørn Bio-El samt egne energikjeler
fyrt med LNG.
En annen viktig virksomhetstype som preger Øra områder er avfall og gjenvinningsbedriftene. Det har tradisjonelt
vært deponert alle typer avfall fra Fredrikstad på Øra, men en stor endring kom i 1984 da FOA anlegget (Nå
FREVAR) ble etablert på Øra. Det ble startet å brenne avfall i stedet for å legge det ut på en fylling/deponi. FOA
anlegget var også starten på uttak av energi fra avfall og energileveranser til tungindustrien. Det ble satt opp en
dampledning som gjorde at flere bedrifter kunne kjøpe energi og dermed redusere egen oljefyring.
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Figur 14: Dampledningen fra FREVAR og ut til industribedrifter. Foto: FREVAR KF
I tillegg til forbrenningsanlegget har det utviklet seg en rekke selskaper som alle jobber innen gjenvinning. Øra
industriområde er trolig den største klyngen med gjenvinningsbedrifter i Norge, og flere bedrifter ligger helt i front
innen sine felt. Noen av de viktigste gjenvinningsbedriftene er FREVAR, Sirkel Materialgjenvinning AS, Norsk
Gjenvinning og Metallco Stene.

Figur 15: Norsk Gjenvinning metal sitt anlegg på Øra Industriområde. Foto: Norsk Gjenvinning
Ut over rene produksjonsbedrifter preges også Øra området av logistikkbedrifter. Disse har trolig blitt etablert for å
dekke behovet for logistikktjenester knyttet til de store prosessanleggene, men har gradvis utviklet seg til å dekke
en rekke andre behov i samfunnet. Likeledes har det blitt etablert produksjon- og håndverksbedrifter som ønsket å
ha lokalisering nær sine kunder.
Ser vi på hvordan bedriftene har vært organisert i nettverk/foreninger, har alle tradisjonelt vært organisert i
Fredrikstad håndverk- og industriforening (Fredrikstad Næringsforening fra 2012). Denne foreningen ble opprettet
for å fremme bedriftenes interesser og for å skape gode samarbeidsrelasjoner og faglig stolthet. Utover en slik
formell organisering har en rekke av bedriftene hatt ulike former for bilaterale samarbeidsavtaler.
I 1988 ble Øra miljøutvalg etablert med bedrifter og fagforeninger i sentrum, men med Fredrikstad kommune i
sekretariatsfunksjon. Utvalget har fokusert på utslipp og arbeidsmiljø. Bedriftene skulle gjennom utvalget holde
hverandre orientert om utslippsmålinger og tiltak for å begrense skadelige utslipp.
På 1990 tallet ble det imidlertid etablert et nettverk som skulle fokusere på energiforsyning. De fleste større
bedriftene inngikk i dette nettverket. Denne foreningen var viktig for utvikling av industridamp, og man fikk etter
hvert ytterligere mer miljøvennlig energiforsyning gjennom etablering av Bio-El anlegget (nå Kvitebjørn) og
gassterminal for LNG (nå Gasum).
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Ørakonferansen har vært arrangert siden 2013 og fokuserer på områdets samlede innovasjonskraft, mangfold og
samhandlingsevne. Konferansen har løftet frem gode eksempler på samarbeid mellom bedriftene, både når det
gjelder energi og råvarer.

Figur 16: Ørakonferansen 2019. Foto: Klimapartnere Østfold
For ytterligere å fokusere på muligheter innen sirkulærøkonomi ble foreningen NSSØ (Norsk Senter for Sirkulær
Økonomi) etablert i 2017. Selv om foreningen har nasjonale ambisjoner på området, har det vært tydelig at ideene
har vokst ut fra tanke om samarbeid på Øra industriområde. Foreningen ønsker å stimulere til handel av
restprodukter/råvarer. Det er flere gode eksempler på slik samhandling på Øra.
Ulike typer av foreninger, samarbeidsavtaler, møteplasser og nettverk understreker at Øra området er en dynamisk
og levende industriell klynge, som også fremover vil evne å kunne løfte større samarbeidsprosjekter.
En utfordring som derimot preger mange av de største industribedriftene er mangel på lokale eiere. Bedrifter som
Kronos Titan, Denofa, Reichold og Kemira har alle dominerende utenlandske eiere. Det blir således
administrasjonen som må forvalte det lokale aspektet knyttet til samarbeid og samfunnsutvikling.
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Figur 17: Kronos Titan er en av mange tyngre industribedrifter på Øra med utenlandske eiere. Foto: Kent Inge
Olsen (Fredrikstad blad)
Ser man på energibehovet hos de største bedriftene i dag, preges dette fortsatt av utstrakt bruk av termisk energi
til bruk i prosesser og til oppvarming. Det er få av bedrifter under kategorien "kraftkrevende industri" som har
elektrisk kraft som viktigste innsatsfaktor. Det er likevel grunn til å tro at kraftforbruket på hele Øra området har
økt i takt med stadig mer virksomhet i området. Kvitebjørnanlegget produserer noe energi inn på nettet gjennom
sin 4 MW dampturbin.
Innenfor logistikk har det de senere årene blitt foretatt mer og mer elektrifisering av kraner, trucker og tilbringere.
Økt bruk av landstrøm til skip er også et viktig miljø- og klimatiltak som vil drive elkraftforbruket i området. Dette
er med på å øke behovet for elektrisk kraft. Grønn- og kortreist elektrisk kraft, slik som vindkraft og solkraft, vil
selvsagt være mer attraktiv enn annen kraft. Bedriftene vil kunne bruke dette til å styrke sin miljøprofil. Det er
derfor grunn til å tro at det vil være etterspørsel etter en slik fornybar elektrisk kraft.
Med utgangspunkt i WindSIM-rapporten10, der det er utført en grov kartlegging av vindressursene på Borg Havn,
er det pekt på aktuelle egnede områder for utbygging av vindkraft innenfor Borg Havn sine eiendommer på Øra
industriområde. Det er gjort vurderinger både på 25 m og 50 m høyde over bakken. Det er sett på de angitte
områdene, og de bedriftene som i dag ligger her.

10

Di Li (2018). Wind resource assessment or Borg Havn
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Figur 18: Illustrasjon fra WindSIM-rapporten som viser aktuelle områder innenfor Borg Havn sin eiendom på Øra.
De områdene som er målt til å ha best vindpotensiale er markert med mørkere farge. Under er måledata vist med
25 m høyde til venstre og 50 m høyde til høyre.

Ser man på de identifiserte områdene, berører disse i stor grad områder som disponeres av:


Borg Havn (egen virksomhet)



NorLines terminal Fredrikstad



Stene Stål Gjenvinning AS



Heimdal Granitt og Betong AS (HGB)



Batteriretur
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4.2.4. Potensielle strømkunder
Borg Havn IKS (BIKS) har sin hovedaktivitet på Øra industriområde. Øra bruker i sum om lag 160 GWh med
elektrisk energi i året. I tillegg konsumeres betydelige mengder energi fra damp, biogass og LNG. De største
forbrukerne av elektrisitet er Denofa, Kronos og Unger som i sum alene forbruker 120 GWh årlig. Ergo er
kundegrunnlaget utenfor BIKS stort, men det vil være regulatorisk krevende i henhold til energiloven (med
tilhørende forskrifter) å selge strøm til disse kundene uten å måtte gå om nettselskapet og dermed utløse nettleie
og avgifter som gjør økonomien krevende. I tillegg blir en vindmølle på 850 kW med en årlig produksjon på cirka
1,5 GWh svinnende liten i forhold til Øra som totalitet. Den er dog godt tilpasset BIKS sitt energibehov i dag.

Figur 19: Energiflyten på Øra industriområde.
I BIKS sitt totale strømforbruk på om lag 1,5 GWh ligger det også flere leietakere, som i sum bruker om lag 0,4
GWh i elektrisitet. Disse kan man selge strøm til uten å involvere nettselskap og/eller avgifter.
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Uten leietakere har Borg Havn selv et forbruk på 1,15 GWh på et år på Øra. BIKS har en klassisk «norsk» profil,
mest forbruk i vintermåneden og betydelig lavere om sommeren. Forholdsvis stabilt forbruk gjennom døgnet
(natt/dag) med en peak om morgenen og forholdsvis flat profil gjennom uken (man.-søn.) med lavest forbruk på
søndager. I snitt forbrukes 130 kWh per time. Største timeforbruk 324 kWh en tirsdags morgen i januar, laveste
timesforbruk 49 kWh tidlig en søndagsmorgen i august.

Figur 20: Oversikt over BIKS sitt strømforbruk i 2019.
Produksjonsprofilen til den valgte vindturbin virker å samsvare godt med forbruket i BIKS. En eventuell videre
verifisering må ta estimert produksjon ned til timesnivå og se det opp mot forventet forbruk. Dette fordi –en 800
kW turbin med mer enn 8 m/s vind vil produsere mer effekt enn BIKS alene bruker. Dersom en for stor andel av
produksjonen må selges ut, vil lønnsomheten i caset svekkes. Men med det sagt så er gjennomsnittsvind basert på
tre målestasjoner i området 5-6 m/s over 37 år. Dette gir mellom 77 og 141 kW i timen, som er «godkjent», men
dette må utredes nærmere. Figuren under viser estimert produksjonsprofil på månedsnivå, vindmålinger for
området og ytelsene til turbinen som er aktuell.
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Figur 21: Estimert produksjonsprofil på månedsnivå, vindmålinger for området og ytelsene til turbinen.
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4.2.5. Miljø- og samfunnshensyn
Med virkning fra 1. januar 2015 er energilovforskriften endret slik at grensen for konsesjonsplikt for
vindkraftanlegg etter energiloven nå er 1 MW samlet installert effekt i anlegget. Det betyr at energiloven ikke skal
komme til anvendelse for vindkraftanlegg som er 1 MW eller mindre. Mindre vindkraftanlegg skal behandles av
kommunene etter plan- og bygningsloven (PBL). I tillegg er det satt en begrensning på fem vindturbiner innenfor
hvert prosjekt.
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-1 er det krav om reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak og
andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Ut fra at vindmøllene kan gi negative
konsekvenser for fuglelivet knyttet til naturområdet er det naturlig å anta at tiltaket utløser KU etter forskriftens §
10, tredje ledd, jf. Lokalisering og påvirkning på omgivelsene:

"En plan eller et tiltak som vil kunne påvirke verneformålet i et eksisterende, foreslått eller midlertidig
verneområde negativt, kan betraktes som å medføre vesentlige virkninger og utløse
konsekvensutredning."
Med utgangspunkt i KU-forskriftens oppsett av temaer kan det fokuseres på de mest aktuelle fagrapporter
uavhengig om det foreligger krav til konsekvensutredning etter PBL eller ikke.

Tabell 5: Oversikt tema og vurdering om krav til konsekvensutredning.
Nr.

Planfaglige temaer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
18.

Naturmangfold jf. naturmangfoldloven og økosystemer
Økosystemer
Nasjonal og internasjonalt fastsatte miljømål
Kulturminner og kulturmiljø
Friluftsliv
Landskap
Forurensning (støy)
Vannmiljø
Jord- og mineralressurser
Samisk natur- og kulturminner
Transportbehov, energiforbruk og energiløsning
Beredskap og ulykkesrisiko
Virkninger av klimaendringer og stormflo m.m
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Tilgjengelighet for alle
Barn og unges oppvekstsvilkår
Kriminalitetsforebygging
Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet
Geoteknikk
Vurderinger opp mot kommunale planer

Temaer som skal
beskrives

x
Ikke relevant
Ikke relevant
x
x
x
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
x
x

Temaer som skal
konsekvensutredes eller ha et hovedfokus i reg.planen
x
x (kobles med 1)
x
x
x
x (kobles med 18)
x

x

Nr. 1 og (2). Naturmangfold og økosystemer

1.1 Dagens situasjon basert på eksisterende registreringer
Informasjon om naturmangfold i området er hentet fra åpne databaser som Naturbase og Artsdatabanken.
Formålet med verneområdene er hentet fra faktaark og forskrifter.
Industriområdet på Øra grenser til Øra naturreservat og har flere verneområder og viktige naturtyper i
nærområdet, se figur 22.
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Figur 22: Kartutsnittet viser naturtyper og verneområder rundt Øra industriområde. Utsnitt fra Naturbase
(21.07.2020)
Naturreservat
Øraområdet ligger i munningen av Glomma. Elva transporterer store mengder med masser som avsettes i møte
med havet og gir grunnlag for mange ulike naturtyper. I nærområdet til industriområdet finnes ni naturreservat.
Øra naturreservat, ID: VV00001245: ca.16 630 dekar, hvorav ca. 2 890 dekar landareal. Formålet med
naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, og med særskilt betydning for biologisk
mangfold, med spesielle naturtyper i form av et viktig våtmarksområde og strandenger med naturlig tilhørende
plante- og dyreliv. Området utgjør en spesiell forekomst ved at det er et område med aktiv erosjon,
massetransport og oppbygging av masser. I deler av området er formålet å bevare et verneverdig skogsområde i
sin naturgitte tilstand.
Fuglevikbukta naturreservat, ID: VV00000807: 360 dekar. hvorav 300 dekar. er sjøareal. Formålet med
naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, samt å bevare spesielle naturtyper i
form av et våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, samt en
tilgrensende frodig løvskog i tilknytning til en bekkedal. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold
ved at det har en viktig funksjon for fuglelivet som overvintringssted og rasteplass under trekket. Fuglevikbukta
inngår i våtmarkssystemet i Glommas munningsområde.
Alshusbukta naturreservat, ID: VV00002970: 80 dekar. hvorav 30 dekar. er sjøareal. Formålet med naturreservatet
er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med spesielle naturtyper i form av en grunn
brakkvannsbukt med strandeng og sumpvegetasjon, og tilhørende flora og fauna.
Kråkerøyskjærgården naturreservat, ID: VV00002965: 4297 dekar. Reservatet ligger vest for Øra, se figur 23.
Området er en del av Kråkerøyskjærgården og består av 22 mindre øyer, småholmer og skjær. Formålet med
vernet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur med ulike vegetasjonstyper og tilhørende plante-
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og dyreliv. Deler av området har en særlig betydning for biologisk mangfold, og i deler av området er formålet
særskilt knyttet til å bevare viktige våtmarksområder samt hekkeholmer for sjøfugl.
Bjørnevågenlia naturreservat, ID: VV00002976: 86 dekar. Har både marine og terrestriske økosystem. Ligger
mellom Øra naturreservat og Kråkerøyskjærgården naturreservat. Formålet med naturreservatet er å bevare et
område med truet, sjelden og sårbar natur med spesielle naturtyper i form av en varmekjær skogli med
edelløvskog, samt tilstøtende svartorstrandskog, eldre barskog, våtmark og eng, med tilhørende flora og fauna.
Femdal naturreservat, ID: VV00003319: ligger mellom Kråkerøyskjærgården og Alhusbukta naturreservat. Området
er på 29 dekar og er et skogvernområde. Formålet med naturreservatet er å bevare en verdifull edelløvskog
dominert av eik samt noe furuskog med tilhørende plante- og dyreliv. Eikelunder er en spesiell og sårbar naturtype
med små arealer i regionen. Området har særlig betydning for biologisk mangfold. Området har spesielle
landskapskvaliteter der innslaget av store eiker er viktig. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest
mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.
Gansrød naturreservat, ID: VV00003320: 148 dekar. Formålet med naturreservatet er å bevare et område med
truet, sjelden og sårbar natur, med edelløvskog med eik, samt barskog, med tilhørende flora og fauna. Området
representerer en bestemt type natur i lavereliggende strøk under marin grense i Sørøst-Norge. Det er en
målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.
Regimentmyra naturreservat, ID: VV00003289: 198 dekar. Formålet med naturreservatet er å bevare et område
med truet, sjelden og sårbar natur, med variert edelløvskog og eik, samt gran- og furuskog, med tilhørende flora
og fauna. Området representerer en spesiell naturtype i lavereliggende strøk under marin grense i Sørøst-Norge.
Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved en stor variasjon av skogtyper som gir grunnlag for et
rikt artsmangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle
dem.
Søndre Haugstenåsen naturreservat, ID: VV00002964: 320 dekar. Formålet med naturreservatet er å bevare et
område med truet, sjelden og sårbar natur, med en spesiell naturtype i form av et variert skogområde med
edelløvskog, særlig eik, samt furuskog med tilhørende flora og fauna.
Reservatene Øra, Fuglevikbukta, Alshusbukta, Kråkerøyskjærgården og Bjørnevågenlia er alle knyttet til
våtmarksområder, marine naturtyper som bløtbunnområder i strandsonen og øyer. Områdene utgjør viktig beite-,
trekk og hekkeområder for vade- og andefugler. Strandsonen og nærliggendeområder har et betydelig trekk av
spurvefugl.
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Figur 23: Kartutsnittet viser 9 naturreservat i nærområdet til Øra industriområde, presentert ved IDnummer.
Området uthevet med rødt er også Ramsar-område.
Naturtyper
I tillegg til naturreservat finnes mange naturtyper i nærområdet til industriområdet (figur 24). Naturtypene er
leveområder for truede eller nær truede arter, eller er viktige for mange arter og dekker sentrale
økosystemfunksjoner.
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Figur 24: Kartutsnittet viser naturtyper markert med to grønnskruver og lilla skravur, i områdene rundt
industriområdet på Øra. Kilde: Naturbase
Ramsar-område
Ramsar-områdene er vernet etter Ramsar-konvensjonen som trådte i kraft i 1975 og ratifisert av Norge. Ramsarområdene skal beskytte våtmarksområder generelt og særlig som leveområder for vannfugl. Norge har forpliktet
seg til å sikre den økologiske funksjonen til områdene gjennom bærekraftig forvaltning som bygger på beste
tilgjengelige kunnskap om områdenes verdier og tålegrenser11.
Øra Ramsar-område, ID: VM00000042
Øra naturreservat er også et Ramsar-område, se figur 23. Områdebeskrivelse: Ramsar-området består av Øra
naturreservat og ligger i Fredrikstad kommune i Østfold fylke. Området er på totalt 16 760 dekar, og fikk tildelt
Ramsar-status 24. juli 1985. Reservatet består et stort, grunt brakkvannsområde rett på østsiden av munningen til
Glomma. Langs breddene og på holmene finner er det god variasjon av vegetasjonstyper, slik som for eksempel
store partier med siv- og takrørskog, beitede strandenger og skog. Det er også godt utviklet undervannsvegetasjon
flere steder, blant annet med flere arter tjønnaks. Dette mangfoldet av biotoper legger et godt grunnlag for
fugleliv, og området er et svært viktig område for mange arter. Det er registrert hele 256 arter i området (pr. aug.
2014). Svaner, gjess, ender, vadefugl, måker, terner og skarv setter sitt preg på naturreservatet. I takrørområdene
hekker bl.a. sivhauk, rørsanger, sivspurv og skjeggmeis. Det største mangfoldet opptrer under trekket vår og høst.

11

Veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder (M47-2013). Miljødirektoratet.
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Da bruker mange arter reservatet som rasteplass før de reiser videre. I vinterhalvåret er Øra et viktig
overvintringsområde for arter som stokkand, kvinand, laksand og svaner. som har Øra som
Området har en svært stor hekkebestand av storskarv. I tillegg til et rikt fugleliv, har også reservatet et stort
mangfold av fiskearter, med både ferskvanns- og saltvannsarter. Reservatet er mye besøkt av fugleinteresserte, og
det er satt opp fugletårn og infoplakater. Øra er registrert som et IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) og er
viktig i det internasjonale nettverk av våtmarker som benyttes av trekkfugler vår og høst.
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse består både av arter som trenger beskyttelse og arter som er skadelige
(fremmede). Figur 25 viser kartfestede observasjoner av truede arter, ansvarsarter og fredete arter i nærområdet
til Øra. Et spesifikt søk etter arter i reservatene ga treff på 26 097 registreringer (figur 26). Søket presenterer 70
rødlistearter vist i tabell 6.

Figur 25: Kartutsnittet fra Artsdatabanken viser registreringer av fugl i området som er oppført på norsk rødliste.
Søket er gjort for perioden 1990-2020 i området rundt Øra. Polygon representerer leveområde for flere arter.
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Figur 26: Kartutsnittet fra artsdatabanken viser området hvor det søkt etter registrerte rødlistearter av fugl i
perioden 1990-2020.
Tabell 6: Arter og antall observasjoner av fugl og deres rødlistestatus i Øra-, Fuglevik-, Alshus- og Kråkerøyskjærgården naturreservat (1990-2020).
Vitenskapelig navn
Alca torda
Aythya marila
Carduelis flavirostris
Luscinia svecica
Calidris pugnax
Gallinago media
Tachybaptus ruficollis
Charadrius dubius
Hydrocoloeus minutus
Larus canus
Pandion haliaetus
Cuculus canorus
Locustella naevia
Gavia adamsii
Emberiza citrinella
Sylvia nisoria
Clangula hyemalis
Fulmarus glacialis
Chroicocephalus ridibundus
Podiceps auritus
Bubo bubo
Accipiter gentilis
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Norsk navn
Alke
Bergand
Bergirisk
Blåstrupe
Brushane
Dobbeltbekkasin
Dvergdykker
Dverglo
Dvergmåke
Fiskemåke
Fiskeørn
Gjøk
Gresshoppesanger
Gulnebblom
Gulspurv
Hauksanger
Havelle
Havhest
Hettemåke
Horndykker
Hubro
Hønsehauk

Rødliste kategori
EN
VU
NT
NT
EN
NT
VU
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
CR
NT
EN
VU
VU
EN
NT

Antall observasjone
14
482
291
41
746
13
306
1 344
349
1 343
786
118
2
2
326
2
324
4
1 481
137
1
302
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Falco rusticolus
Anas querquedula
Corvus frugilegus
Rissa tridactyla
Mergellus albellus
Calcarius lapponicus
Falco subbuteo
Uria aalge
Fratercula arctica
Sterna hirundo
Circus cyaneus
Porzana porzana
Luscinia luscinia
Calidris canutus
Branta bernicla
Carpodacus erythrinus
Xema sabini
Calidris alba
Riparia riparia
Alauda arvensis
Circus aeruginosus
Gallinula chloropus
Emberiza schoeniclus
Melanitta fusca
Anas clypeata
Panurus biarmicus
Anas strepera
Fulica atra
Anas acuta
Numenius arquata
Sturnus vulgaris
Melanitta nigra
Limosa limosa
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubicola
Anser fabalis
Delichon urbicum
Cepphus grylle
Podiceps cristatus
Lullula arborea
Streptopelia decaocto
Stercorarius parasiticus
Coturnix coturnix
Rallus aquaticus
Pernis apivorus
Vanellus vanellus
Somateria mollissima
Crex crex

Jaktfalk
Knekkand
Kornkråke
Krykkje
Lappfiskand
Lappspurv
Lerkefalk
Lomvi
Lunde
Makrellterne
Myrhauk
Myrrikse
Nattergal
Polarsnipe
Ringgås
Rosenfink
Sabinemåke
Sandløper
Sandsvale
Sanglerke
Sivhauk
Sivhøne
Sivspurv
Sjøorre
Skjeand
Skjeggmeis
Snadderand
Sothøne
Stjertand
Storspove
Stær
Svartand
Svarthalespove
Svartrødstjert
Afrikasvartstrupe
Sædgås
Taksvale
Teist
Toppdykker
Trelerke
Tyrkerdue
Tyvjo
Vaktel
Vannrikse
Vepsevåk
Vipe
Ærfugl
Åkerrikse

NT
EN
NT
EN
VU
VU
NT
CR
VU
EN
EN
EN
NT
EN(Svalbard)
NT(Svalbard)
VU
VU(Svalbard)
VU(Svalbard)
NT
VU
VU
VU
NT
VU
VU
NT
NT
VU
VU
VU
NT
NT
EN
VU
EN
VU
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT
VU
NT
EN
NT
CR

19
146
99
20
111
35
52
49
1
524
229
10
9
207
62
20
5
10
107
344
2 247
254
1 276
74
460
1 971
295
937
527
1 292
1 234
386
236
14
30
308
1
1 225
112
29
12
4
243
26
1 084
1 336
1

Flaggermus
Vindkraft har vist seg å by på problemer for flaggermus en del steder12. En gjennomgang av observasjoner i
Artskart viser seks av Norges tolv arter er registrert i Fredrikstad i perioden 1990-2020, se tabell 7.
Vannflaggermus og nordflaggermus er artene det er flest observasjoner av.

12
NINA Temahefte 66 Landbasert vindkraft. Utfordringer for fugl, flaggermus og rein. CEDREN – Centre for Environmental design of Renewable
Energy
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Tabell 7: Observasjoner av ulik arter av flaggermus i nærområdet til Øra i Fredrikstad, Hvaler, Råde og Halden
kommuner i perioden 1990-2020. Kilde: Artskart
Flaggermus art/ status norsk rødliste
Skjeggflaggermus (LC)
Skogflaggermus (LC)
Børsteflaggermus (CR)
Vannflaggermus (LC)
Dvergflaggermus (LC)
Tusseflaggermus (VU)
Trollflaggermus (VU
Storflaggermus (VU)
Nordflaggermus (LC)
Skimmelflaggermus (NT)
Bredøre (CR)
Brunlangøre (LC)

Antall observasjoner i perioden 1990-2020
0
0
0
11 obs i Fredrikstad og Råde
1 obs Glasshytten, Fredrikstad
0
0
1 obs Øra og 3 observasjoner ved Skinnerflo i Røde
8 observasjoner på Hvaler, Halden sentrum og 3 Fredrikstad by, 4 observasjoner i Råde.
3 observasjoner: Skinnerflo i Råde, Halden (sentrum) og Akerøya på Hvaler
0
3 observasjoner, Borge kirke, Thorsø herregård, Thorsøkilen syd x

1.2 Nåværende vurderinger av konsekvenser
Med utgangspunktet i teksten over fremkommer at området har stort biologisk mangfold og leveområder for dyreog planteliv. Konsekvensene vil fremkomme først når man har en mer detaljert undersøkelse av tiltakets omfang.

1.3 Behov for videre undersøkelser og konsekvensvurderinger
Selv om foreslått område for vindkraft ikke er et vernet område, ligger det sentralt plassert mellom vernede
områder og naturtyper som er viktige habitat for mange og store artsgrupper av fugl gjennom hele året.
Konfliktpotensialet med fugl anes derfor å kunne være stort. En nærmere vurdering av påvirkning og konsekvens
for fugl og flaggermus anbefales i neste planstadium.
Nr. 3. Nasjonale og internasjonalt fastsatte miljømål

3.1 Nåværende situasjon basert på eksisterende registreringer
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige
generasjoners muligheter til å dekke sine. Dette fremkommer av FNs bærekraftsmål som ble vedtatt i 2015.
Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: sosiale forhold, miljø og klima, økonomi
og sosiale forhold.

Figur 27: Bærekraftig utvikling består av de tre dimensjonene
sosiale forhold, miljø og klima og økonomi. Kilde: www.fn.no
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FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land,
næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og
neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Figur 28: Grafisk oversikt over bærekraftsmålene. Kilde: www.fn.no
Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates ("Leaving no one behind"). De mest sårbare
menneskene må derfor prioriteres. Ekskluderte grupper, som mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger,
etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk, er høyt representert blant de som fortsatt lever i fattigdom.
Borg Havn IKS (BIKS) utarbeidet i 2018 et nytt strategidokument for deres virksomhet. Strategien gjelder for
perioden 2018-2022, og i den er det redegjort for hvilke bærekraftsmål det er relevant for BIKS å jobbe mot.
Herunder:
Mål 6. Rent vann og gode sanitærforhold FNs mål er å «Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til gode
sanitærforhold til alle». FN har definert flere delmål på dette område blant annet:


Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensing, avskaffe avfallsdumping og mest
mulig begrense utslipp av farlige kjemikaler og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i
vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis.



Målet anses ikke relevant for dette prosjektet.

Mål 7. Ren energi for alle FNs mål er å «Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en
overkommelig pris for alle». FN har definert flere delmål på dette område blant annet:


Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.



Etablering av vindkraft vil bidra til å produsere ren energi, og erstatte annen tilført energi, og vil i så måte
bidra til å redusere fossilt brensel globalt.

Mål 9. Innovasjon og infrastruktur. FNs mål er å «Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig
industrialisering og bidra til innovasjon». FN har definert flere delmål på dette område blant annet:
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Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, herunder regional og grensekryssende
infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig
tilgang for alle.



Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og innen 2030 betydelig øke næringslivets andel
av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt, i tråd med forholdene i de respektive landene, og doble denne
andelen i de minst utviklede landene.



Utvikling av lokal energi vil kunne ha betydning for den totale energiflyten på Øra syd, hvor det arbeides
med en samhandling mellom ulike bedrifter for å oppnå bedre sirkulærøkonomi (totalt sett). Vindkraft vil
kunne være et sentralt bidrag i dette samspillet.

Mål 13. Stoppe klimaendringene. FNs mål er å «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og
konsekvensene av dem» FN har definert flere delmål på dette område blant annet:


Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.



Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå.



Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av
klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.



Etablering vindkraft er en viktig brikke i reduksjonen av fossilt brensel, jf. mål 7.

Mål 14. Liv under vann FNs mål er å «Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer
bærekraftig utvikling». FN har definert flere delmål på dette område blant annet:


Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert
virksomhet, herunder forurensning forårsaket av flytende vrakrester og næringsstoffer.



Innen 2020 forvalte og verne økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå
omfattende skadevirkninger, blant annet ved å styrke systemenes motstandsevne og iverksette
gjenopprettende tiltak for å gjøre havene sunne og produktive.



Mest mulig begrense og håndtere konsekvensene av havforsuring, blant annet gjennom økt vitenskapelig
samarbeid på alle nivåer.



Målet anses ikke relevant for dette prosjektet.

I tillegg til disse er det verdt å trekke frem følgende bærekraftsmål som er relevante for prosjektet:
Mål 9. Innovasjon og infrastruktur. FNs mål er å "Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig
industrialisering og bidra til innovasjon". Dette gjøres ved å:


9.1) Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, herunder regional og
grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig
pris og likeverdig tilgang for alle.



9.4) Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer
effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og
industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet



Etablering av vindmøller på Øra vil ha en overføringsverdi til andre vindkraftprosjekter i industriområder,
og dette er grunnlaget for tilskuddet gitt av Enova. Dette gjøre resultatet i utredningen relevant for andre
tilsvarende prosjekter, og vil på den måten bidra til innovasjon.
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Mål 11. Bærekraftige byer og samfunn. FNs mål er å "gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge,
motstandsdyktige og bærekraftige" ved å:



11.4) Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv.
11.6) Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene målt per innbygger, blant annet
ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for avfallshåndtering.



11.7) Innen 2030 sørge for allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og
offentlige rom, særlig for kvinner, barn og eldre samt personer med nedsatt funksjonsevne.



Industriområdet på Øra er en viktig del av Fredrikstadsamfunnet og inngår som en naturlig del av
bystrukturen, hvor energibruk er en viktig del av byutviklingen og bymiljøet.

Mål 15. Liv på land. FNs mål er å "beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre
bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av
artsmangfold". Dette skal gjøres ved å:


15.5) Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av
biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut.



15.9) Innen 2020 innarbeide prinsipper om økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale og lokale
planleggings- og utviklingsprosesser, strategier for fattigdomsreduksjon samt regnskaper.



Prosjektet viser at forholdet mellom industriutvikling, energibruk, samt natur- og kulturminnekvaliteter er
viktige i det videre arbeidet. Dette vil kunne påvirke lokalisering og utforming av eventuelle vindmøller.

I tillegg til utvalgte bærekraftsmål redegjør strategidokumentet til Borg Havn for bedriftens miljøprofil:

"Borg Havn har en langsiktig ambisjon om å bli en CO2 nøytral havn. Sirkulærøkonomi er en av nøklene for
samarbeid og utvikling, der vi tar en sentral rolle for å lykkes i klyngen i Nedre Glomma. Havnen har en
miljøplan fra 2013 som er i stor grad gjennomført og trenger oppdatering med hensyn til nye planer,
teknologiske fremskritt og revidert strategi. Det er gjennomført mange miljørettede tiltak, bl.a. elektrifisering
av kraner og kjøretøy, men det er ikke etablert et system for måling og synliggjøring av resultatene.
Klimaendringer skaper stadig flere situasjoner med ekstremvær. Det er viktig at havnen er forberedt på
dette gjennom solid infrastruktur og beredskapsplaner».
Havnas ambisjon er «å bli havn som minst mulig påvirker omgivelsene med støy, støv og utslipp til luft og vann
og være i forkant av utvikling av nye energiløsninger i havneområdet." For å kunne oppnå dette er det definert
tre målsetninger og fem strategier:
Målsetninger 2018-2022


Å bli en utslippsfri havn innen 2030



Bli selvforsynt med energi



Delta aktivt i utvikling av nye energi- og miljøløsninger i havneområdet

Strategier


Samarbeid med Smart Cities og ansettelse av en egen fagkoordinator



Bidra aktivt i nettverkssamarbeid med gjenvinningsbedriftene i havneområdet



Utrede muligheter for bruk av egenprodusert energi
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Fornyelse av maskinpark til utslippsfrie kjøretøy og maskiner



Etablere landstrøm når brukerne er klare for å ta det i bruk

Nr. 4. Kulturminner og kulturmiljø

4.1 Nåværende situasjon basert på eksisterende registreringer
I Riksantikvaren sin database for kulturminner Askeladden er det registrert tre områder av betydning for
kulturminner i umiddelbar nærhet til tiltaksområdet.

Figur 29: Utsnitt fra Askeladden. Blå stiplet linje viser avgrensing av aktuelle områder for vindmølle, T1 – T3.
Lysebrun stiplet linje viser influensområdet, og er definert med utgangspunkt i de nærliggende områdene til
industriområdet.
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Nr

Lokalitetsnavn og ID

Beskrivelse

Datering

Vernestatus

1

Kulturhistoriske

Gamlebyen i Fredrikstad er Nordens eneste bevarte festningsby. Tilgangen på

1500 til 1700-

Verdifullt

landskap av nasjonal

åpne jordbruksmarker var avgjørende for at Borg ble erstattet med en ny by her i

tallet

betydning

1567. Sammenhengene mellom de mange kulturminnene i dette landskapet,

KULA

særlig byen og markene rundt, gir landskapet stor verdi. Fredrikstad er én av
svært få norske byer hvor vesentlige deler av bymarkene fortsatt er bevart som
åpne arealer.
Innenfor området og i nærheten av de utvalgte lokalitetene for plassering av ny
vindmølle finnes det en rekke SEFRAK-registrerte bygg. Henholdsvis tre bygg med
rød trekant (oppført før 1850), fire bygg med gul trekant (oppført etter 1850), og
to bygg med grå trekant (revet/gått tapt).

2

58677-1

Haborn eller Habornberget er et lite, lavt, isolert fjellparti som stikker opp av de

Habornberget

vide lerslettene på Øra. H. (eller Hagbard, Havtor) var hovedhelten i et gammelt

Uviss

Ikke fredet
/fjernet

sagn og i kjente folkeviser i Norge og Danmark, knyttet til sagnkongen Sigar i
Sjelland, særlig kjent gjennom Adam Oehlenschlägers tragedie «Hagbarth og
Signe».
Befaring ØFK 28.09.2010: Ingen spor etter fornminnet. Lokaliteten omgjort fra
automatisk fredet til tradisjonslokalitet. ØFK (Lars Ole Klavestad): Bergkollen ble
sprengt bort i februar 2011 med tillatelse fra ØFK.
3

158015-1

Stålvrak

Uviss

Ikke fredet

Kallera

I tillegg ligger det et fjerde og et femte område like nordøst for tiltaksområdet, utenfor definert influensområde.
Dette er Vaterland og Gamlebyen, begger områder registrert i Nb! – registrert13.
Nr

Lokalitetsnavn og ID

Beskrivelse

Datering

Vernestatus

4

Gamlebyen i

Delområdet omfatter hele byområdet som ligger innenfor festningen i

1500 til 1700-

Verdifullt

Fredrikstad

Fredrikstad, samt omliggende kanaler, deler av Glomma og øya som ligger

tallet

utenfor gamlebyen i Glomma.
Festningen i Fredrikstad står som et viktig monument over byens historiske
militære posisjon. Fredrikstad er en av de mest intakte festningsbyene i NordEuropa, og interessen for festningsstrukturen strekker seg derfor langt utover
den nasjonale interessen.
5

Vaterland i

Delområdet ligger syd for Gamlebyen i Fredrikstad, og i umiddelbar tilknytning til

Fredrikstad

festningsbyens forterreng. Avgrenset mot vest av Glomma, mot syd og øst av Øra

1600-tallet

industriområde.
Som forstad til Gamlebyen representerer Vaterland en del av en historisk og
funksjonsmessig helhet. Beliggenhet og gatenett skriver seg fra 1600-tallet.
Bebyggelse, gateløp og sosial struktur er komplementær i forhold til anlegget
innenfor vollene. Bebyggelsen har stor grad av autentisitet.

13
NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Registeret omfatter 75 byer der
sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den
sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. NB!-registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med
videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av
nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at
noen NB!-områder bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven.
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Verdifullt

Figur 30: Oversiktskart som viser områder i Fredrikstad som ligger i Riksantikvarens NB! -register. Blå stiplet linje
viser Øra næringsområde. Kilde: Nb! - registeret

Figur 31: Området som inngår i KULA - kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Kilde: Østfold
fylkeskommune
Landskapet som inngår i KULA omfatter festningsbyen med en helhetlig og godt bevart bebyggelse, samt
forterreng med tilhørende åpne bymarker som var viktige for at byen ble anlagt på akkurat dette stedet. Deler av
bymarkene er fremdeles intakte og utgjør en viktig del av det kulturhistoriske landskapet. Festningsverk med
voller, vanngraver og vollporter er fra 1600-tallet.
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I rapporten til KULA-prosjektet kan man lese at:

"Gamlebyen er en blanding av arkitektoniske stilarter med størstedelen av bebyggelsen i empire fra 1800tallet. Festningsanlegget er bygget med en karakteristisk stjerneform etter nederlandske prinsipper og er
unikt i Norge. Det er også den første planlagte byen i Norge, inndelt med kvartaler og et torg i sentrum.
Til anlegget hører også det fredete Kongsten fort, som ligger på en høyde utenfor festningsbyen. Disse er
forbundet med «Den dekkede vei» som også er konstruert med voller og vollgraver.
Da Borg (Sarpsborg) ble brent av svenskene i 1567, skjedde gjenoppbyggingen på østsiden av Glommas
utløp. Her var det store sletteområder som kunne dyrkes og beites. Disse har fått navnet ”Byens marker”
og var helt vesentlige for bydannelsen. Sammenhengen mellom Gamlebyen og markene er derfor viktig å
bevare. Byen Fredrikstad var opprinnelig mange gårder innenfor vollene, der markene lå like utenfor.
Deler av markene ligger fremdeles åpne. De åpne slettene nærmest festningen var også viktige leir- og
ekserserplasser for forsvaret.
Sør for Gamlebyen ligger både forstaden Vaterland med et godt bevart trehusmiljø og karakteristiske
storskala industribygninger i tegl, tilhørende Denofa og oppført 1912-1930. Sammen med Kongsten
hageby, anlagt mellom 1918 og 1955, er også disse miljøene del av det historiske landskapet rundt
festningen".
Hvis man tar utgangspunkt i historiske kart fra 1700-, 1800,- og 1900-tallet ser man at Gamlebyen, Isegran,
Kongsten fort og Vaterland dominerer bebyggelsesstrukturen i og ved Øra frem til 1900-tallet. Dette vitner om at
Øra næringsområde slik man kjenner det i dag, var et slettelandskap frem til århundreskiftet 1800/1900. Det er
først ved i 1920-årene kart viser at det pågår en utbygging på Øra, som transformerer området fra
landbruksområdet til industriområde slik man kjenner det i dag.
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1720

1760

1899

1800

1922

Figur 32: Oversikt over historiske kart, fra 1700-tallet til 1900-tallet. Blå stjerne på de ulike kartene viser Øra
næringsområde. Kilde: Fredrikstad kommunes kartklient, 2020
A/S DENOFA og Lilleborg Fabrikker, er en fabrikk for herding og raffinering av marine og vegetabilske oljer.
Fabrikken trekkes frem da den var startskuddet på utviklingen av Øraområdet, sett i et kulturhistorisk perspektiv.
Fabrikken ble startet i 1912 under navn av De Nordiske Fabrikker A/S - DENOFA med halvt norsk og halvt tysk
kapital. De tyske interesser ble kort tid senere overtatt av britiske Lever Brothers (senere Unilever). Lilleborg
overtok den norske andelen i 1925. Borregaard kjøpte Unilevers aksjer i 1959, og samtidig ble det opprettet en
langsiktig samarbeidskontrakt mellom det britiske konsernet og Lilleborg. Samme år kom en fusjon i stand mellom
DENOFA og Lilleborg som begge ble kontrollert av Borregaard. Storkonsernene Orkla og Borregaard fusjonerte i
1986 (Kilde: Norsk industrimuseum).
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Byens marker

Denofa

Glomma

Figur 33: Ekserserkart 1922, retning øst. DE NO FA. Kilde: DigitaltMuseum.no

Denofa

Øra

Cicignon

Figur 34: Eldre fotografi over Cicignon bydel i Fredrikstad, med Øra-området i bakkant til venstre.
Kilde: S. Østberg A/S
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Utsyn fra vollane

Utsyn fra vollane

Kongsten fort

Utsyn fra Kongsten fort

Figur 35: Fotografier som viser dagens situasjon sett fra fire ulike steder. Kilde. COWI AS, 2020

Hvalerlandet

Kongsten Hageby

Figur 36: Illustrasjon som viser vindmøllene fra utsiktspunktet Kongsten Fort, mot Øra. Kilde: Nordic Media Lab

Rapport

Side 57 av 96

Cicignon

Gamlebyen

Kongsten Fort

Glomma

Figur 37: Illustrasjon som viser innseilingen til Fredrikstad. NB: Illustrasjonen er i fugleperspektiv og gir således
ikke et helt nøyaktig bilde. Kilde: Nordic Media Lab
4.2 Nåværende vurderinger av konsekvenser
Direkte konsekvenser
Oppføring av ny vindmølle på Øra vurderes til å ikke medføre forringelse eller på annen måte påvirke kulturarven
direkte. Dette begrunnes i at det ikke finnes kulturminner av verdi i umiddelbar nærhet til de planlagte
plasseringene.
Indirekte konsekvenser
Hvis man står plassert i Øra industriområde finnes det i dag liten til ingen visuell forbindelse til de omkringliggende
historiske stedene nevnt over. Vender man seg, og plasseres seg ved Gamlebyens voller eller på Kongsten fort blir
opplevelsen annerledes. Nærvirkningen vurderes derfor til å være liten, mens fjernvirkningen større, og dette er
noe som må vurderes i det videre prosjektarbeidet.
Planområdet består av bygningsmasse med store horisontale flater i varierende høyde og utforming, veinett,
kaifront og med få grøntområder. Siden terrenget er flatt, vil vindmøllene synes godt i landskapet. I
utgangspunktet vurderes det som positivt å plassere vindmøller i et industriområde, fremfor i et åpent
kulturlandskap eller i bygde historiske områder. Industrimiljøet er et bebygd miljø hvor vindmøllene blir et av
mange konstruksjoner. Vindmøllene vil framstå som vertikale elementer i et bebygd område. Det finnes også andre
vertikale elementer i industrilandskapet slik som kraner, piper og tilsvarende. Likevel er det det horisontale og ikke
det vertikale som dominerer. Siden det allerede finnes vertikale elementer i og ved vindmøllene, vil en etablering
av disse her ikke fremstå fremmede. Til tross for dette er viktig å ha bevissthet om Gamlebyen, Nordens eneste
bevarte festningsby i den videre planleggingsprosessen, og at tilgangen på åpne jordbruksmarker var avgjørende
for at Borg ble erstattet med en ny by her i 1567. Sammenhengen mellom de mange kulturminnene i dette
landskapet, særlig byen og markene rundt, gir kulturlandskapet høy verdi. Fredrikstad er én av svært få norske
byer hvor vesentlige deler av bymarkene fortsatt er bevart som åpne arealer. Øra industriområde ligger i
randsonen til dette, og det må derfor utøves varsomhet til den sårbarheten dette gir for utbygging og nedbygging.
Det er viktig å ta hensyn til de mange kulturhistoriske forbindelsene i dette landskapet, f.eks. mellom Gamlebyen,
Kongsten fort og Vaterland. Den visuelle forbindelsen mellom Kongsten Fort og Glommas utløp bør i størst mulig
grad også bør opprettholdes, spesielt aktuelt vil dette være for ny utbygging og ikke for etablering av nye
vindmøller som i dette tilfellet.

4.3 Behov for videre undersøkelser og konsekvensvurderinger
Det er naturlig at Kulturminner og kulturmiljø inngår i vurderinger av konsekvenser i en reguleringsplanbeskrivelse.
Vurderingen som er gjort i denne rapporten er overordnet. En nærmere vurdering må gjøres inngående etter en
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fastsatt metodikk, hvor påvirkningen og konsekvensgraden for Gamlebyen, Kongsten Fort/Byens Marker og
Vaterland bør spesielt fremkomme. Det vil også være aktuelt å ta for seg andre utsiktspunkter, som fra den fredete
Fredrikstad brua og fra sentrum (ikke modellert opp i forbindelse med dette prosjektet).
Nr. 5. Friluftsliv

5.1 Nåværende situasjon basert på eksisterende registreringer

Figur 38: Figur som viser viktige friluftsområder ved planområdet.
De eksisterende friluftsinteresser knyttes til:
Gansrødbukta området som inkluderer sjøarealene i Gansrødbukta, og gangforbindelsen langs skjeten på østsiden
av industriområdet på Øra til fugletittertårnet på Øras sydspiss. Rett nord for Gansrødbukta og Øst for
industriområdet ligger friluftsområdet ved Oldenborgbekken og det nærliggende friområdet ved Øvold (inn mot
industriområdet Øra Øst). I tillegg er det en stiforbindelse østover langs Gansrødbukta til Pernes som ligger
innenfor tiltakets influensområde.
Det er stor trafikk med fritidsbåter forbi Øras havneområde på turer fra båthavner inne i byen og til skjærgården
ved Hvaler. I det nærmeste sjøområdene rundt Hesteholmen er det en rekke øyer og skjær. Området blir i noen
grad benyttet til friluftsliv og fiske, men området er grunt og preget av leire fra Glomma.
Nærmiljøet til de nærliggende boligbebyggelse vil være utgangspunkt for friluftslivsaktiviteter. De som har størst
potensiale for å bli påvirket er Alshus, Kallera og Fuglevikområdet. På samme måte vil boligområdene ved
Gamlebyen, Vaterland, Kongsten og Byens marker ligge innenfor influenssonen.
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Figur 39: Gansrødbukta området
Fugletittertårnet er viktig for fugleentusiaster og gir mulighet for å observere fugl både sydover og østover mot
Gansrødbukta. Atkomsten til området går i dag gjennom FREVARS avfallsområde eller ute på sjete som går langs
østsiden av Øra.

Figur 40: På sydspissen av Øra ligger Fugletittertårnet
Sjeten ligger i overgangen mellom FREVARs renseanlegg og Øra naturreservat. Langs denne gangforbindelsen
kommer en tett på sjøen med fuglelivet på den ene siden og Øra som byens viktigste næringsareal på den andre
siden. Dette gjør stien til en spennende turforbindelse med store kontraster. Sjeten ender i syd i nærheten av
Fugletittertårnet.
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Figur 41: Skjete på østsiden Kilde: COWI AS, 2019
Fredrikstad er en kystby med stor fritidsbåtinteresse, og innseilingen til byen via Vesterelva er sammen med
Østerelva de to farledene som benyttes av båtfolket. Om sommeren er det stor båttrafikk.

Figur 42: Innseilingen til Fredrikstad, Østerelva. Foto: Borg Havn
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Nærmiljøet:

Figur 43: Innsyn fra Kallera på Kråkerøy. Kilde: Google Maps

Figur 44: Fra Fuglevik på Kråkerøy. Kilde. Google Maps

Figur 45: Okkestueveien ved Byens marker. Kilde: Google Maps
5.2 Nåværende vurderinger av konsekvenser for friluftsliv
Direkte berørte friluftsinteresser er der hvor tiltaket berører selve friluftsarealet eller endrer atkomstforhold til
friluftsområdet, slik at utøvelsen av friluftsaktiviteten blir endret. Det kan både være positive og negative
endringer. De indirekte berørte friluftsliv er knyttet til om tiltaket endrer kvaliteten på for eksisterende
friluftsområder, slik som endring av: støyforhold, visuelle opplevelseskvaliteter, attraktivt dyreliv og
tilgjengeligheten/innsyn til kulturminner.
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Direkte konsekvenser
Vindmølleprosjektet på Øra slik planene foreligger vil ikke påvirke utøvelse av friluftsområdet direkte.
Indirekte konsekvenser
Vindmøllene vil produsere støy (jf. kapittelet om støy). Lokaliseringen av vindmøllene er gjort for å begrense
støyproblemene også mot friluftsområdene, og dette kan optimaliseres videre i planleggingen av anlegget.
Vindmøllene vil være synlig fra flere områder i landskapet rundt anlegget. Dette beskrives nærmere under
lanskapskapittelet. Bygningsmassen i planområdet består av store horisontale flater, og siden terrenget er flatt vil
vindmøllene synes godt i landskapet. Siden området i utgangspunktet er et industrilandskap, vil vindmøllene (jf.
visualiseringen av prosjektet) ikke endre landskaps karakter i vesentlig grad. At det store massive industriområdet
får en ny vertikal konstruksjon vil også kunne oppleves positivt, men vurderingen av landskapsopplevelsen vil bli
påvirket av den individuelle vurderingen av vindmølleanlegget generelt. For friluftsaktiviteten vil vindmøllene i
denne sammenheng likevel vurderes som vurderes som negativt for den visuelle naturopplevelsen.
Endringer som forringer naturverdier, kan også ha betydning for friluftslivet. Øra naturreservat med et særlig rikt
fugleliv er et viktig område for ornitologer og andre som er interessert i å observere fuglelivet. Aktiviteten rundt
fugletittertårnet og de nærliggende områdene langs Gansrødbukta er viktig for denne aktiviteten.
Gamlebyen og Kongsten fort er kulturminner som også har stor betydning som friluftsområder. Det er særlig fra
Kongsten at utsikten blir i noen grad påvirket, og det gjelder også motsatt retning for innseilingen fra Glomma og
til Kongsten. Siden vindmøllene blir liggende inne i industriområdet og med lang avstand blir likevel så stor at det
vil ha begrenset betydning for friluftslivsopplevelsen.

5.3 Behov for videre undersøkelser og konsekvensvurderinger
Det er naturlig at friluftsliv inngår i vurderinger av konsekvenser i en reguleringsplanbeskrivelse eller
konsekvensutredning. Konsekvensene er likevel relativt oversiktlige.
Nr. 6. Landskap og arkitektonisk- og estetisk utforming

6.1 Nåværende situasjon basert på eksisterende registreringer
I den geografiske stedsanalysen framkommer det en kartillustrasjon (som viser de viktigste landskapstrekkene):
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Figur 46: Gammelt kart som viser terrengformene godt og som angir de viktigste landskapselementene.
Landskapsvurderingen vil ta utgangspunkt en vurdering av innsynet til tiltaket. De områdene som tiltaket er synlig
fra vil inngå i tiltakets influenssone. I vurderingen av tiltaket vil en også måtte vurdere i hvor stor grad tiltaket
preger landskapsbildet. Det medfører at en høy mast kan være synlig i store områder, mens mange lavere master
vil ikke synes over så store avstander, men de er derimot et mer dominerende landskapstrekk tettere på tiltaket.
Ut fra dette må man også vurdere nær og fjernvirkning:


Nærvirkning – der objektet vil være et dominerende visuelt element i landskapet, og en kan se tiltakets



Fjernvirkning - når objektet framstår som et element i landskapet blant andre objekter

ulike deler hver for seg

Vindmøller er spesiell fordi de med sin høyde er godt synlig over lange distanser, og definisjonen av fjern og
nærvirkning blir mer krevende å definere. Siden det i denne utredningen er snakk om få vindmøller er det derfor
grunn til å nedtone nærvirkningen noe, og prosjektet er heller ikke klart definert i forhold til lokaliseringen av
vindmøllene. Det er derfor tatt utgangspunkt i en radius på 1,5 km for influenssone for nærvirkning.
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Figur 47: Landskapsvirkninger med viktige innsynsretninger. Nærvirkning er vist med blå strek og fjernvirkning
rød strek.
Landskapsvirkninger vil også definere noen viktige innsynsretninger. I dette prosjektet er det i første omgang å
trekke inn følgende innsynsretninger:
Nærvirkning som vist med blå strek:


Bebyggelsen på Kråkerøysiden



Bebyggelsen ved Kongsten og andre nærliggende områder



Fugletittertårnet på Øra



Friluftsområdene ved Gansrødbukta

Fjernvirkning er vist med rød strek i kartet over:


Innseilingen til Fredrikstad



Innsyn fra Kongsten fort og sammenhengen mellom Kongsten fort og innseilingen



Gansrødbukta og strandsonen langs Torsnes (fra Pernes)
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Figur 48: Innsyn fra brygga ved Kallera på Kråkerøy. Kilde. Google Maps

Figur 49:Innsyn fra bebyggelsen ved Kongsten. Kilde. Google Maps

Figur 50: Innsyn fra området ved Kongsten og mot Øra. Kilde: Google Maps
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Figur 51: Innsyn mot Øra fra Tollbodkaia og fjernvirkning via Gamlebyen. Kilde: Google Maps
Arkitektoniske elementer
Industriområdet på Øra er et konsentrert industrilandskap der det ligger store konstruksjoner, massive
bygningselementer og mer temporære elementer som lagringsområder, kraner og lignende.

Figur 52: Øraveien, sett mot syd. Kilde: Google Maps

Figur 53: Løytnant Dons vei, sett mot øst. Kilde: Google Maps
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Det er i dette industrimiljøet tiltaket skal realiseres. Her vil en slank vindmølle kunne føye seg inn mellom de store
horisontale bygningskroppene og noen vertikale elementer (kraner, piper og lignede).

6.2 Nåværende vurderinger av konsekvenser
Ut fra dette er det gjort noen enkle lanskapsperspektiver med utgangspunkt i modellvisualiseringer for
vindmøllene. Illustrasjoner er å anse som skisser fra konseptfasen, og er basert på de forutsetninger som ligger
inne i prosjektet per nå.
Nærvirkning:

Figur 54: Øra sett fra bebyggelsen på Kråkerøysiden.
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Figur 55: Fra bebyggelsen ved Kongsten og andre nærliggende områder.

Figur 56: Fra fugletittertårnet på Øra.

Figur 57: Fra friluftsområdene ved Gansrødbukta.
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Fjernvirkning:

Figur 58: Innseilingen til Fredrikstad via Østerelva.

Figur 59: Innsyn fra Kongsten fort og sammenhengen mellom Kongsten fort og innseilingen.

Figur 60: Gansrødbukta og strandsonen langs Torsnes (fra Pernes).
Innsynet fra Sentrumsbebyggelsen / Gamlebyen
Dette området ligger utenfor terrengmodellen for prosjektet. Avstanden til Øra fra sentrumsbebyggelsen /
Gamlebyen fra er stor og industribebyggelse og vegetasjon vil antagelig skjerme mot innsyn fra denne retningen.
Dette må vurderes nærmere i senere planarbeider og når det foreligger mer konkret plassering og høyder på
vindmøllene.
Forholdet til industriområdet
I utgangspunktet vurderes det som positivt å plassere vindmøller i et industriområde i stedet for i et naturmiljø
eller et åpent kulturlandskap. Industrimiljøet er et bebygd miljø hvor vindmøllene blir et av mange konstruksjoner.
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Bygningsvolumene i området er preget av store konstruksjoner, og de har en stor variasjon i utforming og
forskjellige høyder. Vindmøllene vil framstå som vertikale elementer i et bebygd område. Det finnes også andre
vertikale elementer i industrilandskapet slik som kraner, piper og lignende. Dette kan bidra til at etablering av
vindmøller kan oppleves som noe positivt.

6.3 Behov for videre undersøkelser og/eller konsekvensvurderinger
Det er naturlig at nærmiljøet og byens befolkning vil vektlegge anleggets visuelle virkning. Det må derfor
utarbeides en mer grundig landskapsanalyse for prosjektet, der de viktigste innsynsretninger må illustreres og
vurderes. Disse illustrasjonen bør i planfasen ha en riktig lokalisering og dimensjonering, slik at illustrasjonene gir
et mer presist bilde av de visuelle forhold.
Dersom det foreligger alternative løsninger i neste fase, er det naturlig å ha illustrasjoner for hvert alternativ. I
dette arbeidet vil det også inngå vurderinger av avbøtende tiltak for å redusere eventuelle uønskete visuelle
virkninger.
Nr. 7. Forurensing (støy)

7.1 Nåværende støysituasjon basert på eksisterende registreringer
Dagens støysituasjon på Øra næringsområde og nærliggende område er vist Figur 61. Støysonekart viser at
nærmeste bebyggelse til planområde er støyutsatt fra industrivirksomheter på Øra.

Figur 61: Støysonekart, vei- og industristøy. Kilde: Miljøstatus.no
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7.2 Nåværende vurderinger av konsekvenser
Det er vurdert to alternativer for vindmøller oppført sør på industriområdet. Alternativene er vist i figuren under.
Alternativ a) viser en avstand på litt over 400 meter til nærmeste bebyggelse på Kråkerøy.

Figur 62: Plassering av vindmøller i planområdet. a) Alternative 1: 5 turbiner type XNAT M-24, b) Alternative 2:
turbintype Enercon E53.
Støy fra vindmøller oppstår først og fremst ved at vingene skjærer gjennom luften. I tillegg avgir
turbinen maskinstøy fra gir, vifter og generatorer. Støynivået bestemmes i hovedsak av vingespissens
hastighet, vingenes form og turbulens. Lyd fra vindmøller er bredspektret, fra ikke hørbare infralyd under 20 Hz, til
hørbar lavfrekvent og høyfrekvent lyd.
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Lyden fra vindturbiner karakteriseres ofte som en «svisje»-lyd. Dette forårsakes av at lydnivået fra vingene er
høyest når de skjærer ned mot bakken, som vist på figur under.

Figur 63: Støy fra vindmølle. Kilde: M-128 veileder til retningslinje T-1442
Retningslinjer i T-1442/2016
Retningslinjene i T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging fra Klima- og
miljødepartementet, angir grenseverdier for utendørs støy. Retningslinjen skal legges til grunn av kommuner,
regionale myndigheter og berørte statlige etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningslover. Retningslinjen
gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og ved arealbruk i eksisterende støysoner.
Retningslinjen angir grenseverdier for to støysoner; rød og gul. Tabell 8 gjengir de nedre grenseverdiene for
sonene.

Tabell 8: Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.
Støykilde
Vindturbin

Gul sone
Utendørs støynivå
Lden 45 dB

Rød sone
Utendørs støynivå
Lden 55 dB

*Lden er det gjennomsnittlige støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB og 10 dB ekstra tillegg på
henholdsvis kvelds- og nattestid.
Lydeffektnivå og driftstid for anlegg
I tabell 9 er det gitt lydeffektnivåer til vindmøller som skal benyttes for hvert alternativ. Lydeffektene er mottatt fra
leverandør av vindturbiner.

Tabell 9: Lydeffektnivå og driftstid til vindmøllene
Driftssituasjon
Natt, kl. 23-07

Rapport

Kveld, kl. 19-23

98,1 dB(A)

Dag, kl. 7-19

102 dB(A)

Alternativ 2: XANT M-24

Høyde

Alternativ 1: Enercon E53

Antall

Lydeffektnivå

Modell

1

42 m.o.t

100%

100%

100%

5

86,5 m.o.t

100%

100%

100%
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Direkte konsekvenser


Støy fra vindmøllene kan påvirke støyforhold ved bebyggelsen som ligger på Kråkerøy og nærliggende



Av og til kan det høres såkalt rentonestøy fra vindmøller. Dette er tydelige toner,

friluftsområder til anlegget
som normalt kommer fra gir, generator og vifter i vindmøllene, og mekaniske lyder fra
nedbremsing. Rentonestøy oppleves ofte som mer forstyrrende enn annen støy


Den norske retningslinjen har per i dag ikke anbefalt skjerpelse av grenseverdiene for støy med
tydelig rentonekarakter fra vindkraft, slik det gjøres for industristøy og havner/terminaler



Støy fra vindmøller kan være mer sjenerende enn andre typer støy som for
eksempel veistøy. Dette er lagt til grunn for at retningslinjen for støy fra vindkraftverk er strengere
enn for veistøy. Støy fra vindkraftverk opptrer hele døgnet, og kan oppleves forskjellig på dagtid når
det er annen aktivitet og annen støy i et område, sammenlignet med på natten, når det forventes ro

7.3 Behov for videre undersøkelser og konsekvensvurderinger
Det må gjennomføres støykartlegging etter retningslinjene i T-1442/2016 i forbindelse med reguleringsarbeid for
vindmøllerprosjektet.

Nr. 19 Grunnforhold

19.1 Nåværende situasjon basert på eksisterende registreringer

Figur 64: Oversiktskart som viser grunnforholdene. Kilde: Miljøstatus.no
Forklaring til kart:
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Det må forutsettes at vindmøllene må fundamenteres til fjell, og det foreligger noe kotekart/boringer til fjell
innenfor området. Det foreligger flere borplaner som beskriver dybden til fjell:
Borg Havn- kai 70 Datarapport – Grunnundersøkelser – NGI dok. 20160615-01-R – 28.06.2020
Borplanen viser dybde til fjell, og inneholder 10 borpunkter utført på ved kaikanten på sydvestre del av Borg Havns
arealer.

Figur 65: Kart som viser oversikt over borpunkter.
Teknisk notat NGI – dok nr. 2018097-01-TN - 20.04.2018
Undersøkelsen knyttes til valg av peleløsning knyttet til nytt lagerbygg på Øra, Borregaardslageret (lager 14).

Figur 66: Figurene over er hentet fra notatet "Teknisk notat NGI – dok. nr. 2018097-01-TN" og kartutsnittet til
venstre viser blant annet boredybder, mens katet til høyre viser plasseringen av planlagt bygg.
Fjellkotekart Borg Havn – 20180307
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Figur 67: Viser kartutsnitt med dybder til fjell, og kartet til venstre viser lokaliseringen av borepunktene på området
Multiconsult – geoteknisk rapport (Borg Total AS / Borg Havnevesen – Lager Øra –
Grunnundersøkelser – Geoteknisk rapport. Gassmålinger- 60588-1 7. mai. 1997- utført av Noterby.
I sammendraget fremkommer det: " Fjelldybden i området er registret mellom 16,5 m og 32,2 m. Det må påregnes
dybdevariasjon ut over det som fremkomme ved rettlinjet interpellasjon mellom borpunktene.
Løsmassene består øverst generelt av et tynt dekklag (sand, leire), over gammel fylling. Mektigheten av
fyllplassene varierer mellom 1,7-6,4 m, med generell tykkelse på 3-4 m."

Figur 68: Utsnittet av kartet viser hvor boringene er tatt for geoteknisk rapport 60588-1 7. mai. 1997.
19. 2 Nåværende vurdering av konsekvenser
Området er i hovedsak et oppfylt område med relativt dypt til fjell og stor variasjon innenfor området. Det
eksisterer kun boringer i en begrenset del av planområdet, og boringer finnes der det har vært påtenkt oppført
bygg.

19.3 Behov for videre undersøkelser og konsekvensvurderinger
I en senere planleggingsfase vil det være aktuelt å undersøke dybden til fjell der det foreligger alternative
lokaliseringer for plassering av vindturbiner. Siden det kan være stor variasjon i fjelldybder lokalt, vil det være
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økonomisk interessant å ha flere borpunkter rundt den påtenkte plasseringen. Slik at vindmøllene kan legges til et
område med begrenset dybde til fjell.
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4.2.6. Tekniske utfordringer
Vind
Området på Øra har relativt moderate vindressurser, sammenliknet med mange andre lokasjoner med eksisterende
vindkraft i Norge. På 50 meters høyde er det estimert en årsmiddelvind på 6,5 m/s, ifølge en rapport laget for Borg
Havn av WindSim i 2018. Dette gjennomsnittstallet gir en god indikasjon på hvilken IEC-klasse den valgte turbinen
bør tilhøre. IEC-klassene varierer fra 1-4, alt ettersom hvor mye vind turbinen tåler. Dominerende vindretning er
sørvest, hvilket betyr at det vil være minst turbulens og forstyrrelser i vinden lengst sørvest på Borg Havns
eiendom (se vindkart til høyre). En slik lokalisering vil være nærmest fuglereservatet og boligområdene øst på
Kråkerøy. Hvilket gjør at plasseringen ikke nødvendigvis vil være best egnet for en endelig turbinplassering. Tallet
på vindstyrke er beregnet uten å ta hensyn til omkringliggende infrastruktur og bygninger. Dette understreker
behovet for fysiske målinger i neste steg av prosjektutredningen.

Figur 69: Estimert vindressurs på Borg Havn sin eiendom, i 50 meters høyde. Hentet fra WindSim-rapport
Kommunal saksbehandling
Ved kommunal behandling av småskala vindkraft vil valg av turbintype blir styrt av regulatoriske føringer for
maksimal effekt og antall. Maksimal installert effekt vil være på 1 MW og/eller fem turbiner totalt. Da blir både
turbiner over en viss høyde og rotordiameter, samt flere enn fem mindre turbiner i samme prosjekt blir uaktuelt
(kreverkonsesjonsbehandling etter energiloven). Tilkomst fra kai og kapasitet på vei og annen infrastruktur en ikke
utfordring av betydning her, sammenliknet med andre prosjekter som ligger langt fra der turbinene kan føres i
land.
Risiko for iskast fra vindturbiner og sikkerhetssone generelt
I alle norske vindkraftverk kan det i perioder dannes is på turbinbladene. Dette forekommer under visse
værforhold, typisk ved tåke og temperaturer under null grader. Når turbinen roterer kan disse isdannelsene legge
seg i fremkant av rotorbladet, som i neste omgang kan resultere i at isen faller eller slenges av bladet. Potensiell,
men ikke forventet kastelengde, antas å være summen av tårnhøyde og rotordiameter til den gitte turbinen.
Isdannelser er et risikoelement for mennesker og materiell, men er også hemmende for produksjonen til turbinene.
Dette gjør det svært viktig å begrense isdannelsen på vindturbiner. Leverandørene av vindturbiner har derfor
gjennom årene satset sterkt på å utvikle teknologi for å hindre dette, og det er utviklet systemer for å varsle risiko
for isdannelse.
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NVE har publisert en rapport om iskast fra vindkraftverk, med et tilhørende kart som viser timer med ising per år i
ulike deler av Norge. Her kommer Øra inn under den laveste kategorien, altså mellom null og 50 timer med ising
per år. Til tross for at det er svært liten sannsynlighet for iskast ved vindkraftverk lokalisert langs kysten i Norge,
er konsekvensen ved inntreff potensielt svært alvorlig. Derfor må risiko for iskast vurderes nøye i
konsekvensutredninger av vindkraftverk. Slik kan det iverksettes nødvendige tiltak for å forebygge og avverge
dette i det konkrete prosjektet. Dette må også hensyntas ved Borg Havn dersom prosjektet skal vurderes videre
utover konseptutredningen. I eksempelturbinen som er valgt i denne utredningen vil iskast eventuelt kunne opptre
i en avstand av inntil 130 meter fra senter av vindturbinen.

Figur 70: Illustrasjon for soner på inntil 130 meter fra senter av vindturbinen, der det kan være fare for iskast
Oppsummert er det svært lite sannsynlig med fare for iskast fra en eventuell turbin på Borg Havn, når en også
legger til grunn teknologi som finnes for å hindre isdannelse på vindturbinblader.
Når det gjelder sikkerhetsvurderinger og sikkerhetssone utover dette, så foreligger ikke spesifikke forhold eller
begrensninger for vindturbiner per dags dato. Det må imidlertid, som for enhver installasjon, gjennomføres en
risikoanalyse og en tiltaksplan som normalt kreves godkjenning av respektive myndigheter.
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4.3. LCA-analyse
4.3.1. Innledning
Vindkraft er blant de fornybare energikildene for generering av elektrisitet med lavest klimagassutslipp per kWh
(Silva & Raadal, 201914). Klimagassutslippene fra en vindturbin kommer hovedsakelig fra prosessering av
materialer og produksjon av komponenter som inngår i turbinens infrastruktur, og som tidligere studier viser bidrar
med omtrent 99 % av utslippene for landbasert vindkraft. Totale klimagassutslipp gjennom levetiden til en
landbasert vindturbin er i gjennomsnitt 14,4 g CO2-ekvivalenter per kWh (Silva & Raadal, 2019).

Figur 71: Klimagassutslipp for fornybare og ikke-fornybare energikilder (Silva & Raadal, 2019).
Målet med analysen var primært å studere effekter på klimagassutslipp knyttet til Borg Havns virksomhet gjennom
etablering av en mellomstor vindturbin. Resultatene fra analysen skal også være av interesse for andre bedrifter på
Øra, og for eventuelt å overføre resultatene til andre sammenliknbare industriområder, der vindkraftanlegg kan
inngå i en allerede utbygd infrastruktur. En bedre miljøprestasjon kan gi ringvirkninger for bedriftene økonomisk
både gjennom tilgang på rimelig og klimaeffektiv energi, og gjennom styrket omdømme for bedriftene. Rapporten
analyserer og dokumenterer netto klimanytte av en mellomstor vindturbin på Borg Havn som erstatter elektrisitet
fra nettet, og kartlegger hvordan parametere som antall brukstimer, fundamentets størrelse, levetid og valg av
elektrisitetsmodell kan påvirke netto klimanytte av tiltaket. Slik vil analysene kunne være av interesse for bedrifter
som vurderer å installere vindkraft som del av sin energitilførsel, selv om den er på et tidlig konseptnivå.
Følsomhetsanalysene gir et robust beslutningsgrunnlag for Borg Havn, slik at de med større grad av sikkerhet kan
vurdere dokumentasjonen av netto klimanytte, gitt dagens forutsetninger. Vindkraftproduksjon på Borg Havn
avviker fra mye annen vindkraftutbygging i den forstand at vindturbinen oppføres som del av eksisterende
infrastruktur, og at det dermed unngås store nye inngrep i urørt natur i form av for eksempel vegutbygging,
riggeplasser med mer. Adkomst til vindturbinen er vesentlig enklere, og vil medføre lavere økonomiske og
miljømessige kostnader knyttet til transport i alle fasene av turbinenes levetid.

14

Silva, M., & Raadal, H. L. (2019). Life cycle GHG emissions of renewable and nonrenewable electricity generation technologies (OR.23.19).
Retrieved from Solvind. Storøy - Ny og ren industrikraft. Retrieved from http://www.solvind.com/prosjekter/storoeya-industrivindpark/
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4.3.2. Mål og avgrensning av analysen
Det overordnede målet for analysen var å klarlegge netto klimanytte gjennom livsløpet for en vindturbin oppført på
Borg Havn sitt anlegg på Øra, for generering av elektrisitet primært til Borg Havns eget bruk. Analysen skulle gi et
tilstrekkelig beslutningsunderlag for å vurdere netto klimanytte av en vindturbin i en tidlig fase/konseptvurdering,
slik at Borg Havns ledelse kan ta beslutning om eventuelt videre arbeid med å utrede og eventuelt realisere en
utbygging. Grunnlaget for analysen var en kost/nytte-analyse av et klimagassutslipp knyttet til en vindturbin med
800 kW installert effekt. Resultatene fra analysen skal brukes for å vurdere klimanytten ved erstatning av innkjøpt
elektrisitet, opp mot generering av elektrisitet fra vindkraft. Sentralt i arbeidet var å hente inn data for vindturbinen
knyttet til energibruk og utslipp fra produksjon av mengden materialer og komponenter som inngår i turbinen over
dens levetid. Videre klarlegge brukseffektivitet og beregne klimagassutslipp per kWh generert elektrisitet. Zephyr
og en mulig leverandør av relevante vindturbiner bistod med nødvendig informasjon til analysen, og kvalitetssikret
datagrunnlaget. Kost/nytte-analysen ble fulgt opp med en følsomhetsanalyse for å gi et bedre analysegrunnlag for
netto klimanytte av vindturbinen.
4.3.3. Metode og datagrunnlag
Det er benyttet utslippsfaktorer fra NORSUS sine databaser knyttet til de ulike materialene som inngår i
vindturbinen som er benyttet som case i kost/nytte-analysen av vindturbinens klimaprofil. Analysen baserer seg på
prinsipper og metoder for LCA-analyser (se Silva & Raadal 2019), og kvantifiserer klimabelastningen fra
vindturbinen gjennom hele dens livsløp i et Scope 3-perspektiv. Analysen inkluderer forbruk av råvarer og
innsatsfaktorer i prosesser for fremstilling av råmaterialer utslipp til luft og vann og avfall og energi til omgivelsene.
Prosessene blir deretter sortert etter miljøpåvirkningskategorier, som i dette tilfellet har vært global klimaendring.
Videre karakteriseres utslippene etter hvor stort bidrag de har i de ulike kategoriene. Eksempelvis tilsvarer én kg
metan utslipp av 28 kg CO2 ved beregning av effekt på klimaendring.
Rapporten er en innledende konseptstudie, og til dette formålet ble det utført en kost-nytte-analyse i form av en
grov LCA-analyse. Analysen bygger på oversikt over materialdata for et relevant vindkraftanlegg, noe som ble
mottatt fra en relevant leverandør. Dette var den mest kritiske delen av analysen, og av den grunn ble det valgt å
involvere en konkret leverandør av en relevant turbin for å få tilgang til materialdata og for å kvalitetssikre
analysene.
En viktig aktivitet i prosjektet har vært å samle inn data til beregninger av klimagassutslipp fra produksjon av
materialene i vindturbinen, der klimagassutslippene måles i antall CO2-ekvivalenter. Beregning av antall CO2ekvivalenter forutsetter oversikt over massevekt og type materialer som inngår i vindturbinen, innhold av
resirkulert materiale og hvor materialene er produsert. Utslippsfaktorer for de ulike materialene er definert som
tonn CO2-ekvivalenter utslipp per tonn materiale produsert. Utslippsfaktorene ble brukt til å beregne antall tonn
CO2-ekvivalenter for masse av et material, og benyttes ved estimering av klimagassutslippene fra vindturbinen i
denne analysen.
Utslippsfaktorene for materialer, transport og energiprodukter som er benyttet i analysen er hentet fra tidligere
analyser som er gjort av NORSUS gjennom bruk av SimaPro og ecoinvent, og som er sammenstilt av Ingunn Saur
Modahl (materialer og energiprodukt) og Simon Saxegaard (transport).
Tabell 10 inneholder materialdata for komponenter og materialer som inngår i vindturbinen. Leverandøren av
vindturbinen oppga materialsammensetningen samlet for henholdsvis nacellen og turbinblader, samt tårn og
fundament.
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Tabell 10: Materialdata i tonn samlet for vindturbin med fundament.
Materialer
Stål
Betong
Støpejern
Glassfiber
Aluminium
Kobber
Plast (PVC)
Belegg (to-komponent polyuretan)
Totalt

Nacelle og turbinblader

24,7
8,4
0,06
3,1
0,5
0,09
36,9

Tårn og fundament
91,4
594,6
0,6
2,7
0,6
0,3
690,2

Tabell 11 presenterer forutsetninger for analysen. Tallene for installert effekt, antall brukstimer og levetid er
oppgitt av Zephyr. Elektrisitetsforbruket er mottatt fra Borg Havn.

Tabell 11: Forutsetninger i kost/nytte-analysen.
Parameter
Antatt levetid på turbin
Installert effekt
Antall brukstimer per år
Elektrisitetsforbruk Borg Havn 2019

Parameterverdi
25
800
2025
1 541 004

Enhet
År
kW
timer
kWh

Videre er transporttype og transportmasse, samt transportavstand for de ulike komponentene presentert i tabell
12. Det er gjort forutsetninger om transporttype på bakgrunn av hvor de respektive komponentene er produsert,
og på bakgrunn av dette er transportavstand beregnet ut fra Google Maps. Transportmasser er hentet fra
leverandør av vindturbin.

Tabell 12: Transport av komponenter i vindturbin.
Type
Avstand [km]

Tårn
Skip
390

Vindturbinblader
Skip
6773

Nacelle
Skip
680

Masse [tonn]

72

7,6

30

Fundament
Lastebil
9 (Lisleby-Øra)
772,5 (totalt)
618

Fremgangsmåten i kost/nytte-analysen er som følger:
Først beregnes klimagassutslipp for produksjon av alle sentrale materialer i vindturbinens komponenter, gitt av
materialvekt og utslippsfaktorer. Videre fordeles mengden av klimagassutslippet på elektrisitetsproduksjonen som
antas å bli generert over 25 år, som er antatt levetid for en turbin på Øra. Dermed kan antall tonn sparte
klimagassutslipp per år finnes fra differansen mellom klimagassutslipp per kWh for dagens energiproduksjon og
energiproduksjon fra vindturbinen, som multipliseres med antall kWh energi generert fra vindturbinen per år.
I analysen er det benyttet data for norsk forbruksmiks for elektrisitet (hensyntatt årlig import) og for norsk
varedeklarasjon, begge for 2019 (NVE, 202015). Norsk forbruksmiks har et klimagassutslipp på 46,0 g/kWh og
gjelder året 2019. Norsk varedeklarasjon har derimot et klimagassutslipp på 396 g CO2-ekv/kWh (NVE, 2020). Den
nasjonale varedeklarasjonen gjelder for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp.
Det presiseres at forbruksmiksens klimagassutslipp er beregnet med basis i LCA/Scope 3-data, inkludert
distribusjon, mens forbruksmiksen representerer Scope 2-data.

15
Martin, L. (2015). Life Cycle Assessment of a Small Wind Farm. Retrieved from NVE. (2020). Varedeklarasjon for strømleverandører. Retrieved
from https://www.nve.no/energiforsyning/opprinnelsesgarantier/varedeklarasjon-for-stromleverandorer/
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Hvilken elektrisitetsmiks som skal benyttes avhenger av metode for miljøregnskapet. Dersom man beregner
klimafotavtrykk i henhold til GHG Protocol Scope 2 (Sotos, 202016), er det et krav å presentere resultatene både
med bruk av lokasjonsbaserte data (fysisk elektrisitetsmiks) og markedsbaserte data (opprinnelsesgarantier eller
varedeklarasjon).
4.3.4. Resultater – beregning av netto klimanytte av tiltaket
Bidrag til klimagassutslipp samlet og per komponent i vindturbinen
I beregningen av klimagassutslipp for de ulike komponentene i vindturbinen er det tårnet og fundamentet, som
bidrar til det største klimagassutslippet, med over 270 tonn CO2-ekvivalenter som vist i figur 72. Nacellen og
turbinbladene står for omtrent 130 tonn CO2-ekvialenter. Totalt bidrar materialene i komponentene til et samlet
klimagassutslipp på 407 tonn CO2-ekvivalenter, og utgjør størsteparten av klimagassutslippet ved oppføring av
vindturbinen. Transport utgjør en liten del av det totale klimagassutslippet som vist i de oransje diagrammene.
Totalt klimagassutslipp for oppføring av vindturbinen, medregnet transport, er 412,9 tonn CO2-ekvivalenter.

Tonn CO2-ekvivlaenter per vindturbin

300,0

273,5

250,0

200,0

150,0

133,7

100,0

50,0

0,0

3,10

2,59
Nacelle og turbinblader
Materialer

Tårn og fundament
Transport

Figur 72: Klimagassutslipp fra materialer i komponenter i vindturbinen.
Videre ble klimagassutslipp per kWh fra vindturbinen beregnet ved å dele på levetiden (25 år), og antall kWh
vindturbinen genererer per år. Resultatet av beregningen er sammenstilt i diagram med de øvrige
elektrisitetsmiksene i neste delkapittel. Antall kWh som vindturbinen genererer ble for øvrig beregnet ved å
multiplisere antall brukstimer med installert effekt. Ved estimering av antall brukstimer tenker man seg et tilfelle
der vindturbinen kun genererer elektrisitet med full utnyttelse av kapasiteten, og Zephyr gjorde et estimat på
2 025 brukstimer per år.

16

Sotos, M. (2020). Scope 2 Guidance. Retrieved from https://ghgprotocol.org/scope_2_guidance
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Sammenlikning av elektrisitet generert fra vindturbin og innkjøpt elektrisitet
Formålet med analysen var som nevnt å sammenlikne elektrisitet generert fra vindturbin, med innkjøpt elektrisitet
basert på norsk forbruksmiks. Klimagassutslippene for de to alternativene ble målt i gram CO2-ekvivalenter per
kWh. Figur 73 viser klimagassutslipp i gram CO2-ekvivalenter per kWh for generert elektrisitet fra vindturbin og
kjøpt elektrisitet fra henholdsvis norsk forbruksmiks og elektrisitet basert på norsk varedeklarasjon. Som det
fremgår av figuren har innkjøpt elektrisitet med utgangspunkt i norsk forbruksmiks over fire ganger så høyt
klimagassutslipp per kWh ut fra forutsetningene som er lagt til grunn ved vindkraftproduksjon. Effekten av å dekke
elektrisitetsforbruket ved Borg Havn i 2019 med en vindturbin ville ført til en reduksjon i klimagassutslipp på 58,0
tonn CO2-ekvivalenter per år sammenliknet med elektrisitet fra nettet (norsk forbruksmiks). Tilsvarende med norsk
varedeklarasjon ville gitt en reduksjon på 625,0 tonn CO2-ekvivalenter per år, se figur 74.
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Figur 73: Sammenlikning av klimagassutslipp fra elektrisitet generert fra vindturbin og innkjøpt elektrisitet.
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Figur 74: Antall tonn sparte CO2-ekvivalenter per år ved erstatning av innkjøpt elektrisitet med elektrisitet fra
vindkraft.
Effekt på Borg Havn sitt klimaregnskap
Borg Havns elektrisitetsforbruk medfører utslipp av over 70 tonn CO2-ekvivalenter årlig (figur 75), og ved oppføring
av vindturbin kan hele dagens elektrisitetsforbruk ved Borg Havn dekkes av vindkraft. Dersom man legger norsk
forbruksmiks til grunn ved innkjøpt elektrisitet vil Borg Havn redusere klimagassutslippet med 55,2 tonn CO2ekvivalenter årlig.
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Figur 75: Antall tonn CO2-ekvivalenter produsert fra Borg Havn sitt elektrisitetsforbruk og generert strøm fra
vindturbin.
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Følsomhetsanalyse
Det er gjort en følsomhetsanalyse med hensikt å se hvor mye enkelte parametere kan endres før netto klimanytte
av å bytte ut elektrisitet fra nettet med vindkraft fra vindturbinen går i null. Som vist i figur 76 kan både levetid og
antall brukstimer reduseres med cirka 78 % før netto klimanytte blir null. Dette betyr en reduksjon i levetid til 5,5
år eller til kun 448 årlige brukstimer. Massen av fundamentet kan økes med i overkant av 1 223 % før forskjellen i
klimanytten av vindkraft og innkjøpt elektrisitet utlignes. Det er svært liten sannsynlighet for at endringene i
parameterne beregnet i følsomhetsanalysen vil inntreffe, og resultatene for klimagassutslippet fra vindturbinen på
Borg Havn kan derfor betegnes som robuste.
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Figur 76: Følsomhetsanalyse av parameterne levetid, antall brukstimer og masse av fundament.
Effekt av SF6-utslipp fra vindturbin
Vindturbiner inneholder en liten mengde SF6, en gass som ikke finnes naturlig i atmosfæren, men som er kunstig
fremstilt. Gassen blir ofte benyttet som isolasjonsmedium i høyspenningsbrytere- og anlegg. SF6 er en svært
potent klimagass, og utslipp fra 1 kg SF6 tilsvarer 22 tonn CO2. I 2019 ble det sluppet ut 536 kg SF6, som tilsvarer
at alle biler i Norge kjører 46,6 km. Derfor er det bred enighet i energibransjen om at gassen bør fases ut og
erstattes så fort som mulig (https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/sf6-gassregnskap/).
Derfor er det viktig med rutiner for behandling av turbinene i en vedlikeholds- og nedleggingsfase, for å minske
risikoen for utslipp av SF6. NORSUS har gjort en analyse av utslipp av SF6 fra vindturbinen i konseptstudien på Borg
Havn, siden selv et lite utslipp potensielt vil kunne ha stor effekt på klimaregnskapet til Borg Havn. Resultatene fra
analysen viste at utslipp av SF6 over vindturbinens levetid basert på erfaringstall og mengder SF6-holdig materiale i
en turbin oppgitt fra leverandør er 0,13 kg, noe som tilsvarer omlag 3 tonn CO2-ekvivalenter eller cirka 0,7 % av
det totale klimagassutslippet fra vindturbinen. Dersom tap av SF6 skulle ført til utslipp som hadde medført like store
utslipp fra vindkraft som innkjøpt elektrisitet fra nettet, måtte dette vært så høyt som 2,47 kg over turbinens
levetid (Røed Hanssen, Bjerkomp, & Hanssen, 202017).

17

Røed Hanssen, M., Bjerkomp, T., & Hanssen, O. J. (2020). Vindkraft i et sirkulærøkonomisk perspektiv. Retrieved from
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4.4. Økonomiske vurderinger
Basert på erfaringstallet for investeringer på 10 MNOK/MW installert effekt ved større prosjekter og at dette er et
mindre prosjekt uten kvantumsrabatt i en eventuell turbinordre, kan vi anta at investeringskostnaden for turbinen i
det valgte konseptet vil ligge på et sted mellom 9 og 10 MNOK. Kostnad og metode for fundamentering vil måtte
utredes mer inngående i eventuell senere fase av prosjektet, men enn så lenge er dette innbakt i gitte erfaringstall.
Med antatt levetid på 25 år og en årlig kraftproduksjon på 1,5 GWh eller 1 500 000 kWh, gir dette en
energikostnad for investeringen på 24-27 øre/kWh. Kostnader for drift og service av turbinene ligger i sjiktet 10-15
øre/kWh, basert på erfaringstall fra Zephyrs ulike vindkraftverk. Total LCOE (levelized cost of energy) eller
gjennomsnittlig energikostnad vil dermed kunne ligge i sjiktet mellom 34 og 42 øre/kWh. Dette er betydelig lavere
enn BIKS sin nåværende energikostnad, som i gjennomsnitt ligger på 63 øre/kWh. Dersom vi legger den øvre
verdien på anslått LCOE til grunn, vil Borg Havns årlige besparelse i strømkostnader teoretisk kunne ligge på 21
øre/kWh*1 150 000 kWh = 241 500 kroner. Dette er et svært forenklet og grovt overslag, men det gir allikevel
en indikasjon på nivået til kostnadskutt for Borg Havn ved valg av gitte konsept.
Dette tallet på kostnadsbesparelse vil naturligvis være avhengig av hvor mange timer turbinen vil produsere mer
eller mindre enn Borg Havns behov. Desto flere timer dette forekommer, desto færre kWh fra turbinen vil Borg
Havn ha til å erstatte eget forbruk og tilhørende strømkostnader. Dette elementet vil måtte utredes nærmere ved
en eventuell videreføring av konseptutredningen.
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4.5. Løsningens/teknologiens markedspotensial
4.5.1. Verdiforslag fra løsningen
Vind i industrielle områder gir tilgang på mer kortreist, grønn energi. Dette er viktig for at Norge skal kunne gå fra
en nasjon som produserer 49 % av energien sin fra fossile kilder til et nullutslippssamfunn. Verdiforslaget fra vind i
industrielle områder inneholder flere perspektiver og dekker klima, økonomi, system, samfunn og miljø.


Klima: enhver lokalt produsert grønn kWh vil frigjøre en kWh på nettet til fjerning av fossile produksjon i
det europeiske kraftsystemet og/eller elektrifisering av Norge. I prinsippet frigjør dette 396 gram CO2 per
kWh produsert om man regner i henhold til varedeklarasjon, og 46 gram/kWh med forbruksmiks. Til
sammenligning vil småskala vind generer 10,2 gram C02 per kWh gjennom levetiden. I sum vil dermed
denne løsningen spare over 50 tonn CO2 per år regnet fra forbruksmix / og over 600 tonn CO2 regnet
med varedeklarasjon.



Økonomi: BIKS kommer til å forbruke omlag 1,5 GWh i 2020, inkludert leietakere. Dette prosjektet vil
kunne dekke store deler av dette forbruket med en levelized cost of energy (lcoe) på mellom 34 og 42
øre/kWh. Dette er 20-25 øre lavere per kWh lavere enn total energi kost for BIKS, og 10-15 øret lavere
enn snitt energikostnad til industrien i Norge (sett bort fra smelteverk). Denne besparelsen tinger dog at
produksjonen matcher forbruket, slik at man ikke får for mye overproduksjon som må selges ut.
Innledende betraktninger viser at dette virker lovende for BIKS på gjennomsnittsnivå per måned, men
dette må da detaljeres nærmere i neste fase.



System: lokal produksjon (kombinert med batteri eller annen backup) vil kunne redusere behovet for
fremtidige nettinvesteringer. Dette er spesielt tilfelle for vindenergi som har høyest produksjon i
«rushtiden» for el-nettet, nemlig om vinteren. Denne perioden er den dimensjonerende for el-nettet vårt.
Enhver lokal kWh som kommer i denne perioden vil bidra til å at vi kan utnytte kapasitet vi allerede har
bedre – istedenfor å utløse tilleggsinvesteringer. Dette er spesielt viktig for BIKS hvor elektrifiseringen
kommer til radikalt øke behovet for elektrisk energi og effekt.



Samfunn: Viken har som ambisjon å redusere klimagassutslippene i fylket med 80 % innen 2030. Som
en del av dette ønsker de å se lokal produksjon av 3 000 GWh ny energi i fylket. Konsepter som dette kan
være sentrale virkemidler i å oppfylle denne målsettingen.



Miljø: selv om vindkraft har sine opplevde utfordringer knyttet til miljø, vil dette konseptet utnytte
industrialiserte områder istedenfor urørt natur. Således vil mer av det økte behovet for fornybar energi i
Norge kunne dekkes uten å påvirke urørt natur.

4.5.2. Forretningsmodell
Det finnes mange mulige forretningsmodeller for å realisere verdiforslaget fra vind i industrielle områder. Tilgangen
på mer kortreist, grønn energi kan brukes til flere formål med ulik nytteverdi, og dette muliggjør flere ulike
forretningsmodeller som illustrert i figuren under.
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Figur 73: Illustrasjon av ulike forretningsmodeller.
Siden vindturbinen ikke produserer mer enn BIKS (og leieboere) forbruker er det dermed best å bruke energien så
nærme produksjon som mulig. Ergo blir det lite salg av energi og effekt på markedet utover bruk av
plusskundeordningen til å jevne ut ubalanser under 100 kW, og ikke nok energi til ny kraftintensiv forretning her.
Salg til naboer vil bli regulatorisk krevende gitt nåværende anleggskonsesjon. Med utgangspunkt i overnevnte har
prosjektet etablert to mulige forretningsmodeller:


BIKS som energioperatør: hvor BIKS prosjekterer, installerer, eier og drifter lokal energiproduksjon selv.
Bruker produsert energi til å dekke dagens egne behov og sine leietakere bak måleren. Selger eventuelle
mindre overskudd gjennom plusskundeordningen til et kraftselskap. Gir et enkelt oppsett, men krever
mye kapital og kompetanse fra BIKS – spesielt om det skal skaleres til å dekke fremtidig behov.



BIKS som energieier: hvor BIKS leaser vindmøllen fra Østfold Energi (operasjonell leasing). BIKS eier
produsert energi og bruker det til å dekke dagens egne behov og sine leietakere bak måleren, Østfold
Energi eier og drifter vindmøllen. BIKS selger eventuelle mindre overskudd gjennom plusskundeordningen
til et kraftselskap. Gir flere parter og lavere gevinst til BIKS, men krever mindre kapital og kompetanse,
spesielt ved skalering til fremtidige behov.

I en eventuell videre fase vil valget mellom de to forretningsmodellene utdypes nærmere.
4.5.3. Beskrivelse av teknologiens nyhetsverdi
Vindkraft er kjent teknologi. Det som er nytt er at man bruker «småskala» vindkraft til å etablere distribuert,
fornybar energiproduksjon i industrielle områder. På denne måten oppnår man godene som er beskrevet i kapittel
4.5.1. Mindre vindkraft er også fritatt fra konsesjon, slik at man raskere kan etablere denne type løsninger enn
større vindparker og dermed i sum raskt øke den total fornybare produksjonen i Norge.
4.5.4. Kort beskrivelse av markedspotensialet i Norge
Per nå er det 168,52 kvadratkilometer med industriområder i Norge i henhold til Kartverket. Industrien i Norge
kjøpte i sum inn 21 426 GWh til 50 øre/kWh om man tar ut metallindustrien/smelteverkene (kilde SSB). Dette er
nivåer på energikostnader som dette konseptet kan konkurrere med, spesielt når man tar med den store
reduksjonen i CO2 utslipp dette konseptet i tillegg gir. I sin natur vil produksjonsprofilen til en vindmølle passe godt
til forbruksprofilen av de fleste virksomheter. Det konkluderes derfor med at markedspotensialet i Norge kan være
stort, spesielt om det muliggjøres uten for store investeringer for industrien (med referanse til energieier rollen).
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4.6. Oppsummering
4.6.1. Teknologi
Valgt konsept blir derfor en turbin av den største varianten, med 800 kW installert effekt og en totalhøyde på 86,5
m fra bakke til vingespiss. Denne plasseres rett øst for kontorlokalene til Borg Havn på Øra. Fordelene med denne
plasseringen er blant annet at turbinen trekkes lengre unna fuglereservatet lengst syd på Øra, potensiell støy for
naboer blir betydelig redusert ved at boligfelt på Kråkerøy kommer lengre unna, visuelle effekter begrenses ved at
turbinen ligger mer sentrert på Øra med mer. Tidlige estimater for produksjon viser at denne turbinen vil
produsere netto om lag 1,5 GWh/år, medregnet ulike tapselementer. Dette vil dekke betydelige deler av Borg
Havns forbruk, om ikke hele.
4.6.2. Kartlegging

Lovverk, forskrifter og myndighetskrav
Det må påregnes at tiltaket medfører krav til utarbeidelse av reguleringsplan, samt krav til konsekvensutredning
vedlagt denne. Dette medfører at planen må gjennom en offentlig planprosess, med de krav som følger. Herunder
blant annet saksbehandlingstid og kostnader knyttet til dette.

Geografiske stedsanalyse
Øra industriområde ligger i utløpet av Glomma, og har utviklet seg gjennom sedimentering og senere oppfylling og
etablering av ulike næringsarealer.

Organisatorisk stedsanalyse
Øra er det viktigste næringsområdet i Fredrikstad kommune, og er helt sentral for sysselsettingen i Nedre Glommaregionen. Bedriftene på området har en omfattende intern samhandling og utvikling av nye virksomheter, på basis
av de eksisterende. Ørakonferansen er et av eksemplene på hvordan firmaene kan utnytte hverandres kunnskap
for innovasjon og nyutvikling.

Potensielle strømkunder
Øra bruker i sum om lag 160 GWh med elektrisk energi i året. De største forbrukerne av elektrisitet er Denofa,
Kronos og Unger som i sum alene forbruker 120 GWh årlig. Ergo er kundegrunnlaget utenfor BIKS stort, men det
vil være regulatorisk krevende i henhold til energiloven (med tilhørende forskrifter) å selge strøm til disse kundene
uten å måtte gå om nettselskapet og dermed utløse nettleie og avgifter som gjør økonomien krevende. I tillegg blir
en vindmølle på 850 kW med en årlig produksjon på cirka 1,5 GWh svinnende liten i forhold til Øra som totalitet.

Miljø – og samfunnshensyn
Ved vurderingen at de ulike miljø- og samfunnshensynene fremkommer at etablering av vindmøller vil har særlig
betydning og potensielt høyt konsekvensnivå for naturmangfold (fugl) og støy knyttet til enkelte bo- og
rekreasjonsområder. For landskap og friluftsliv anses konfliktpotensialet for å være begrenset. For kulturminner
anses konfliktpotensialet noe høyere. Dette knytter seg til Gamlebyen, Kongsten fort og Byenes marker, som har
nasjonal verdi.
Det vurderes som positivt at tiltaket ikke benytter jomfruelig områder, men ligger i et allerede etablert
industriområdet. Dessuten vil vindmøller bidra til å redusere klimagassutslippene, og være et ledd i å oppnå flere
av FNs bærekraftsmål.

Tekniske utfordringer
Området på Øra har relativt moderate vindressurser. Dominerende vindretning er sørvest, hvilket betyr at det vil
være minst turbulens og forstyrrelser i vinden lengst sørvest på Borg Havns eiendom. En slik lokalisering vil være
nærmest fuglereservatet og boligområdene øst på Kråkerøy. Hvilket gjør at plasseringen ikke nødvendigvis vil være
best egnet for en endelig turbinplassering. Ved kommunal behandling av småskala vindkraft vil valg av turbintype

Rapport

Side 90 av 96

blir styrt av regulatoriske føringer for maksimal effekt og antall. Det er svært lite sannsynlig med fare for iskast fra
en eventuell turbin på Borg Havn, når en også legger til grunn teknologi som finnes for å hindre isdannelse på
vindturbinblader. Når det gjelder sikkerhetsvurderinger og sikkerhetssone utover dette, foreligger ikke spesifikke
forhold eller begrensninger for vindturbiner pr dags dato. Det må imidlertid, som for enhver installasjon,
gjennomføres en risikoanalyse og en tiltaksplan som normalt kreves godkjenning av respektive myndigheter.
4.6.3. LCA
Klimagassutslippet knyttet til elektrisitetsgenerering fra vindturbinen er 10,2 g/kWh, som er i tråd med tidligere
forskningsresultater både fra NORSUS og andre kilder. Som det fremgår av resultatene er prosessering av
materialer til infrastrukturen den viktigste kilden til klimagassutslipp, mens transport av komponentene fra
produksjonssted til Øra utgjør en svært liten andel. Fra tidligere studier er det vist at vedlikehold og service har
liten påvirkning i det totale klimaregnskapet. Resultatene fra studien synes derfor å gi et godt bilde på klimanytten
av tiltaket med bygging av vindturbin på Øra.
Følsomhetskriteriene varierte fra -78 til +1 223 %, og viser at det er en god sikkerhetsmargin før prosjektet får
negativ klimanytte sammenliknet med å kjøpe inn elektrisitet fra nettet. Sannsynligheten for at viktige
forutsetninger skal bli så endret som følsomhetsanalysen indikerer, er svært lav og tilsier at resultatene er robuste
hva gjelder netto klimanytte.
Borg Havn vil ved oppføring av en vindturbin på Øra kunne spare omtrent 36 gram klimagassutslipp per kWh som
brukes og kjøpes fra nettet hvis norsk forbruksmiks fra 2019 legges til grunn, og sammenliknet med norsk
varedeklarasjon for elektrisitet fra NVE vil besparelsen være i underkant av 385 gram CO2-ekv per kWh (2019-tall).
Dette tilsvarer en reduksjon på henholdsvis 55,2 og 594,5 tonn CO2-ekvivalenter per år med hensyn til Borg Havns
elektrisitetsforbruk. Det er en vesentlig forbedring klimaprofilen, tatt i betraktning at det normalt sett produseres
70 tonn CO2-ekvivalenter per år ved virksomheten fra innkjøpt strøm. 55,2 tonn CO2-ekvivalenter tilsvarer det
årlige CO2-utslippet fra omtrent 30 personbiler.
Denne analysen er ikke en komplett miljøanalyse av vindkraftutbygging på Øra, men ser kun på klimanytte av
tiltaket. Resultatet av kost-nytteanalysen må vurderes i lys av andre viktige faktorer som økonomi og andre mulige
negative påvirkninger på blant annet biologisk mangfold, helse/støy, arealbinding og så videre. Det særegne med
vindkraftutbygging på Øra er:


At det gir en netto klimanytte av å bygge en mellomstor vindturbin når dette skjer i en etablert



At det er en fordel å bruke arealer som likevel er tatt i bruk til menneskelige formål – slipper å bygge ned

infrastruktur og nær havn, med lite transportarbeid knyttet til både utbygging, drift og vedlikehold
mer urørt natur
På den annen side er lokaliseringen på Øra beheftet med utfordringer knyttet til nærhet til et internasjonalt vernet
våtmarksreservat (Ramsar-område). Hvor mange fuglearter opptrer i store antall året gjennom, inklusive sårbare
arter som fiskeørn, vandrefalk og havørn, flere vadefuglarter med mer. Lokaliseringen kan også forårsake støy som
kan virke forstyrrende både for de som har sitt daglige virke på Øra og de som bor i nærområdet. Omfanget av
støy sammenliknet med og i kombinasjon med den støy som allerede forekommer i området er viktig å avklare
nærmere.
Hvorvidt disse forholdene vil tilsi at det ikke bør bygges ut vindkraft på Øra selv om klimanytten er dokumentert og
tiltaket eventuelt er økonomisk lønnsomt, bør avklares nærmere i et utredningsprogram knyttet til en
konsekvensanalyse av et eventuelt tiltak.
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4.6.4. Økonomiske vurderinger og markedspotensial
Per nå er det 168,52 kvadratkilometer med industriområder i Norge i henhold til Kartverket. Industrien i Norge
kjøpte i sum inn 21 426 GWh til 50 øre/kWh om man tar ut metallindustrien/smelteverkene (kilde SSB). Dette er
nivåer på energikostnader som dette konseptet kan konkurrere med, spesielt når man tar med den store
reduksjonen i CO2 utslipp dette konseptet i tillegg gir. I sin natur vil produksjonsprofilen til en vindmølle passe godt
til forbruksprofilen av de fleste virksomheter. Det konkluderes derfor med at markedspotensialet i Norge kan være
stort, spesielt om det muliggjøres uten for store investeringer for industrien (med referanse til energieier rollen).
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5. Spredning, kompetanseformidling og kunnskapsgenerering
5.1. Kommunikasjon, involvering og formidling
Formålet med kommunikasjonsarbeidet var å skape en bred forståelse av prosjektet og dets gevinster knyttet til
lokal energiproduksjon og bærekraftig utvikling i industriområder nasjonalt. Arbeidet har formidlet og bidratt til
kunnskapsgrunnlaget fremskaffet gjennom utredningen som kan benyttes i andre tilsvarende områder der det
vurderes vindkraft. I løpet av prosjektperioden har Borg Havn i samarbeid med sine samarbeidspartnere publisert
en rekke artikler for å informer om prosjektet. Videre har lokale medier omtalt saken ved flere anledninger, og det
har vært vist stort engasjement fra ulike interessenter gjennom blant annet leserbrev. Se lenker til et utvalg
artikler under:






https://energiteknikk.net/2020/02/vindkraft-skal-gjore-borg-havn-selvforsynt-med-energi/
https://www.ostfoldenergi.no/vil-bli-en-foregangshavn-med-egenprodusert-strom/
https://www.sa.no/nyhet/borg-havn/kraftproduksjon/na-kan-det-bli-vindmoller-hos-borg-havn/s/5-46830558?access=granted
https://www.borg-havn.no/vil-bli-en-foregangshavn-med-egenprodusertstrom/?fbclid=IwAR1xQdiOkpuH43letWxEj2wZapjuLHjiO0H1CYYSjn4JTCTbICWJa566fFg
https://www.f-b.no/vindmolle-ved-borg-havn-kan-erstatte-klimagassutslipp-tilsvarende-325personbiler/s/5-59-1987452

I tillegg er det gjennomført to åpne arbeidsmøter, der alle interesserte ble invitert. I det første arbeidsmøtet ble
det informerte generelt om prosjektet, og deltagerne fikk mulighet til å komme med innspill. Det andre
arbeidsmøtet ble gjennomført som webinar. Her ble forslag til konsepter presentert. Deltagere hadde igjen
mulighet for å delta aktivt i diskusjoner og komme med innspill. Etter at prosjektet var avsluttet ble det
gjennomført et siste webinar for å informere interesserte om resultater fra konseptutredningen.

Figur 74: Bilder fra gruppearbeid på første arbeidsmøte, 28. februar 2020.
5.2. Visualisering
Under prosjektperioden har Nordic Media Lab laget en visualiseringssimulator av Borg Havn. Dette er en
selvstendig applikasjon for PC, som viser hvordan vindmøllene og dens plassering ser ut, gjennom at brukeren selv
kan navigere fritt rundt og ta skjermdumper fra de områdene man ønsker. Det er også valgt ut noen faste punkter
som er modellert i høyere kvalitet.
Å lage en visualiseringssimulator som støtte funksjon i et slikt prosjekt er krevende. Ved å kombinere topologidata,
men modeller og manuelt teksturere 3D miljøet kan man få meget godt resultat.
Innovasjonen i dette prosjektet er å automatisere denne prosessen. Alle data og grunnlaget for modellering og
visualisering er hentet fra offentlige kilder. Det å kombinere data fra høydedata.no, norkart, googlemaps,
norgeskart.no gir et grunnlag som er gjenkjennbart. På Borg Havn forandrer topologien seg markant for hver
scanning som er gjort. Dette grunnet containere som flyttes og kraner som er i nesten kontinuerlig bevegelse.
Samme gjelder for skip som kommer til- og fra kai. Dette medfører at mye av arbeidet på havnen må gjøres
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manuelt. Dette er også et industriområde slik at data som ligger offentlig tilgjengelig er begrenset.
Prosjektrammene for Nordic Media Lab var å benytte datagrunnlaget som ble tilgjengeliggjort, og kvaliteten og
tekstureringen av modellene er da også i samsvar med det.
Noen av punktene er som nevnt utbedret med egne modeller og teksturert slik at gjenkjenningseffekten er
signifikat høyere. Med et bedre datagrunnlag kan dette oppdateres ved behov senere.
Ved å benytte en spillmotor (UE4, Epic Games) kan all grafikk og navigasjon skje i sanntid i nær fotorealistisk
miljø. Havet beveger seg, det samme med skyer, trær, siv og så videre. Dette gjør at visualiseringssimulatoren gir
et inntrykk av å være levende. Man kan senere oppgradere med trucker, lastebiler, biler også mennesker som
beveger seg for å skape enda større realisme. Hele simulatorene er også klargjort for VR, slik at man kan navigere
seg rundt i landskapet ved hjelp av VR briller og kontrollere.
Vi ser at en slik løsning gir et bedre beslutningsgrunnlag og en bedre forståelse på tvers av kompetansefelt.
Publikum og andre berørte parter får en bedre, og mer innsiktsfull forståelse av inngrepet vindmøllene kan ha på
området.

Figur 77: Visualiseringssimulator Borg Havn, utviklet av Nordic Media Lab.
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6. Risiko og risikodempende tiltak
Prosjektet benytter teknologi og prinsipper som isolert sett er dokumentert og utprøvd.
Teknologien for landbasert vindkraft er godt utviklet med store internasjonale selskap som kan levere
nøkkelferdige anlegg. Moderne vindkraftverk bygges gjerne som store parker med størrelse fra noen titalls MW og
opp til flere hundre MW. I dag leveres turbiner i størrelser opp til 8 MW og med en rotordiameter på 164 m.
Turbiner for landbaserte anlegg er typisk noe mindre, for eksempel 0,5 til 5 MW, mye av hensyn til begrensninger
knyttet til transport og installasjon.
Siden teknologien allerede finnes anses det ikke som nødvendig å gjennomføre en risikoanalyse.
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7. Konklusjon
Konseptutredningen konkluderer med at det er muligheter for etablering av vindkraft i området på Øra, og at det
ligger økonomiske gevinster for Borg Havn ved etablering av vindkraft på egen eiendom. En årlig besparelse på
inntil 250 000 kr med dagens strømpris viser lønnsomheten for Borg Havn. Når man tar i betraktning at dagens
strømpriser er relativt lave så ventes at potensialet for gevinst er enda større ved høyere strømpriser i fremtiden.
Etablering av vindkraft anses som et av flere muligheter for Borg Havn som ledd i den grønne satsningen. En
eventuell investering vil også kunne bidra til økt omdømme for havnen.
Utredningen viser imidlertid også at det er utfordringer med hensyn til reguleringsplanarbeidet, støy, iskast,
sikkerhetssoner og fuglelivet. Før man kan konkludere med at prosjektet la seg gjennomføre kreves flere
kartlegginger og reguleringsplanarbeid. Dette vil igjen kreve ytterligere ressursbruk og kostnader for Borg Havn.
Havna ønsker å fortsette å kartlegge omfanget av omtalte utfordringer, før man tar stilling om en eventuell
investering gjennomføres.
Borg Havn har per i dag ikke tatt stilling til når nødvendige kartlegginger og oppstart av reguleringsplanarbeidet
starter.
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